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1. Popis struktury a obsahu metodiky 

Metodika kategorizace a ocenění zdravotnické techniky (dále metodika) je strukturována do  

sedmi dílčích celků (kapitol), které na sebe logicky navazují.  Každá kapitola je dále členěna 

maximálně na 3 úrovně. 

 Úvod  

V této kapitole jsou popsány souvislosti vzniku metodiky, její cíle, stručný popis finální 

struktury a obsah jednotlivých částí metodiky. Dále jsou zde uvedeni členové autorského 

týmu a oponentský kolektiv metodiky. Obsahem je také upozornění na důležité informace.  

 Vazba na mezinárodní nomenklaturní systémy (respektive globálně uznávané třídící 

systémy) pro zdravotnické prostředky  

Tato část popisuje možnosti případné návaznosti na celosvětově nejrozšířenější 

nomenklaturu zdravotnických prostředků (dále jen ZP) tzv. Global Medical Device 

Nomenclature (GMDN) a současně zdůrazňuje, ve kterých oblastech je současná metodika 

s GMDN synchronní.  

 Vazba na systém pro komplexní správu dat v oblasti ZP v rámci České republiky 

Kapitola diskutuje současné možnosti využití metodiky, zejména pak vizi pro  využití  

v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO).  

 Popis struktury 

Uvádí informace o tzv. konceptuálním datovém modelu. Konceptuální úroveň definuje 

předmětnou oblast (obsah) datové základny. Konceptuální návrh určuje, co je obsahem 

systému. 

 Oceňování 

V kapitole je definován způsob stanovení ceny obvyklé na základě expertního cenového 

odhadu. 

 Životní cyklus vyvinuté kategorizace zdravotnické techniky  

Vypovídá o periodických úpravách kategorizace zdravotnické techniky (dále jen ZT) z hlediska 

časového a regulace cen. 

 Slovník pojmů 

Zahrnuje klíčové výrazy (pojmy) pro oblast kategorizace ZT i výrazy, které s touto tématikou 

úzce souvisí. Ke každému pojmu je uvedena jeho definice (výklad). Ve slovníku pojmů jsou 
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definovány zejména pojmy používané v rámci této metodiky a vybrané další klíčové pojmy 

z oblasti kategorizace ZT. 

1.1. Další důležité informace a upozornění 

Veškeré postupy aplikované v rámci tvorby metodiky byly realizovány v souladu 

s programovými cíli Vlády ČR, konkrétně resortními prioritami Ministerstva zdravotnictví ČR 

(dále jen MZ ČR). Navržený postup zpracování metodiky byl ve fázi iniciace, i v samotném 

průběhu tvorby metodiky průběžně konzultován příslušným odborem MZ ČR a dalšími 

odborníky zapojenými do celého projektu.  

Možných přístupů a postupů v rámci tvorby kategorizace ZT v návaznosti na mezinárodně 

uznávané třídicí systémy je mnoho. Pro účely této metodiky byl zvolen směr systému GMDN, 

neboť nomenklatura je mezinárodní, široce rozšířená a jsou patrné tendence v rámci EU 

postupně navazovat klasifikační systémy jednotlivých státu právě k ní. 

Metodika kategorizace a oceňování ZT je vytvořena jako logický a konzistentní celek, 

v případě jejího použití by měla být jako celek chápána, čtena a aplikována.  

Vlastníkem tohoto dokumentu je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen 

ÚZIS ČR). Jakékoliv úpravy a zásahy do metodiky nejsou bez souhlasu vlastníka dokumentu 

přípustné. ÚZIS ČR nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv 

použitím této metodiky. V případě jakéhokoliv použití této metodiky, její citace, interpretace 

či jakékoliv jiné prezentace jejího obsahu, je nutné uvést celý její název a odkaz na plné znění 

metodiky. 

1.2. Autoři a revize metodiky 

Na tvorbě metodiky se podílely subjekty zainteresované do oblasti zdravotnického systému, 

přičemž míra jejich zainteresovanosti je různá. Koncepce autorského a oponentského 

kolektivu plní požadavky pro objektivní výstup.  

Z hlediska tvorby metodiky lze rozlišit tyto participující skupiny: 

 Autoři, tvůrčí tým (pracovní skupina) 

 Editoři (zástupci Oddělení klinických klasifikací DRG ÚZIS ČR) 

 Subjekty v rámci připomínkování 

 Subjekty v rámci validace 

Členy tvůrčího týmu metodiky kategorizace ZT jsou: 

 Zástupci Oddělení klinických klasifikací DRG ÚZIS ČR 

 Zástupci Odboru zdravotnické techniky a investic, Fakultní nemocnice v Motole  

(FN v Motole) 
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 Zástupci Oddělení biomedicínského inženýrství, Ústav hematologie a krevní transfuze 

(ÚHKT) 

 Zástupci Katedry biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 

v Praze (FBMI ČVUT) 

 Zástupci Oddělení zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovny ČR 

(VZP ČR) 

 Zástupce Komise pro zdravotnické prostředky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR  

(SZP ČR) 

 V rámci zastoupení výše uvedených institucí byly s tvorbou metodiky seznámeny také 

odborné společnosti, konkrétně Česká společnost biomedicínského inženýrství  

a lékařské informatiky ČLS JEP a Česká společnost pro zdravotnickou techniku 

Metodika je dále připomínkována na straně MZ ČR zástupci Odboru zdravotního dohledu, 

Oddělení zdravotního dohledu. 

Metodika podrobné systematizace přístrojů a validace dat je oponována zástupci Oddělení 

zdravotnické techniky Fakultní nemocnice Ostrava, Odboru obchodně-technického Fakultní 

nemocnice Plzeň a Komise pro zdravotnické prostředky SZP ČR. 

Veřejná oponentura bude podpořena elektronickou verzí klasifikace. Tato bude doplněna 

o parametry oceňování pro potřebu úhrad a další údaje (viz konceptuální model) číselníku 

a zveřejněna na internetových stránkách ÚZIS ČR. 
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2. Úvod 

2.1. Okolnosti vzniku metodiky 

Jednou z klíčových priorit resortu MZ ČR je zajištění efektivního a transparentního systému 

pro oblast veřejného zdravotního pojištění a zavedení kontrolovatelného systému 

hospodaření s veřejnými prostředky včetně předvídatelného a  stabilního systému úhrad. 

Předpokladem pro tento způsob úhrady je vytvoření patřičné kategorizace ZP definovaných 

s ohledem na vymezení pojmů dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích  

a souvisejících nařízení vlády (nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na 

zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 55/2015 Sb. o technických požadavcích na aktivní 

implantabilní zdravotnické prostředky, nařízení vlády č. 56/2015 Sb. o technických 

požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro). Do příslušné kategorizace ZT 

jsou s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové ZT, které nejsou dle zákona č. 268/2014 

Sb. definovány. 

Definice ZP dle § 2 odst. 1 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 

„Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení 

včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro 

diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického 

prostředku, materiál nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem 

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, 

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo 

zdravotního postižení, 

c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického 

procesu, nebo 

d) kontroly početí, 

a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 

farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však 

může být takovými účinky podpořena.“ 

Vzhledem k široké definici ZP z pohledu uvedených legislativních nařízení dochází v rámci 

projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků - Fáze 

III“ dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ k vyčlenění samostatné oblasti, 

a sice oblasti ZP charakteru přístrojové techniky. 

Záměrem projektu je kultivace stávajících klasifikačních systémů ZT, využívaných orgány 

státní správy, zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (ZZ), resp. zavedení 

jednotného klasifikačního systému, který umožní transparentně stanovit a využívat 

generické skupiny ZT. Dílčím cílem je zefektivnit úhradový mechanizmus prostřednictvím 
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funkční nomenklatury nejen z hlediska stromového uspořádání, ale i z hlediska cenového 

nastavení. 

V roce 2016 v oblasti ZT nedošlo k nezávislému, vícezdrojovému oceňování. Problematika 

oceňování je tak postavena na neaktuálních cenách stanovených převážně výrobci ZT bez 

funkce zpětné kontroly. Dílčím faktorem je technologický pokrok, který reálně zlevnil 

moderní přístroje a zvýšil jejich funkcionalitu, tzn. stejných diagnostických/terapeutických 

výstupů lze docílit s nižšími náklady (např. úhrady za jednotlivé řezy u CT skenerů 

se spirálním skenováním a s víceřadými detektory, vyšetření UZ přístrojovou technikou 

apod.). 

Projekt kategorizace ZT nabízí racionalizaci klasifikačního stromu a návrh systémového řešení 

pro podporu rozhodování o výši úhrad souvisejících s poskytováním zdravotní péče 

za současného využití ZT dostupné na českém trhu. 

2.2. Cíle metodiky 

Cílem je vytvoření metodiky pro aktivní a dynamickou kategorizaci a oceňování ZT, přičemž 

hlavním požadavkem je pružná reakce na  technický vývoj v oblasti ZT a změny na trhu. 

Kategorizační (=klasifikační) systém ZT umožnuje objektivně nastavit vstupní technické 

parametry pro následné oceňování přístrojů. Pro vytvořené skupiny ZT je doporučena sada 

minimálních technických parametrů. 

2.3. Kategorizace 

První etapou projektu je vytvoření Kategorizace ZT s odkazem na projekt Podpora 

systematizace přístrojů (POSYP), který byl realizovaný Národním referenčním centrem 

v letech 2009-2013. V projektu POSYP byla ZT rozdělena do následujících oddílů:  

 diagnostické přístroje (D) 

 terapeutické (T)  

 laboratorní (L) 

 ostatní (O) 

 pomocné (P) 

Rozdělení do těchto základních oddílů je aplikováno pro stanovení pracovního postupu 

v rámci vytváření Kategorizace ZT první verze.  

Stručná charakteristika projektu POSYP: V oblasti přístrojové techniky šlo zejména o revizi 

přístrojové části databáze SZV, kde byly nalezeny nevalidní informace (lišící se bodové 

hodnoty u totožné přístrojové techniky, neaktuální pořizovací ceny přístrojů), což je 

důsledkem neobjektivního hodnocení většiny výkonů, ve kterých je přístrojová technika 

zahrnuta. NRC si kladlo za cíl přiřadit přístroje obsažené v DB SZV k jednotlivým obecným 

názvům kategorií přístrojové techniky a zajistit tak způsob jejich jednotného členění = 
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SYSTEMATIZACE. Byla navržena metodika systematizace přístrojů ZT rozdělená do hlavních 

skupin uvedených výše. V rámci realizovaného výstupu vznikla komplexní dokumentace, která 

svým obsahem upozorňuje na stav vedení správy přístrojové techniky, podává konkrétní 

návrhy a připravuje půdu pro řešení nesrovnalostí v SZV. Byla také vytvořena webová 

aplikace POSYP, která obsahovala schválené výstupy, jež byly navázány na atributy 

přístrojové techniky z mezinárodní databáze přístrojů GMDN. Národní referenční centrum, 

dříve založené zdravotními pojišťovnami a některými svazy poskytovatelů nemocniční péče, 

začleněné do struktury MZ ČR posléze zaniklo. 

Záměrem kategorizace je roztřídit ZT do logicky členěných skupin dle předem definovaných 

kritérií s možností budoucího využití ve shodě s informacemi uvedenými v Registračních 

listech Seznamu zdravotních výkonů. K těmto skupinám jsou mimo jiné přiřazeny i technické 

definice a parametry určující rozmezí v čase a místě obvyklého cenového rozpětí. Veškeré 

atributy navázané na jednotlivé skupiny ZT jsou konkrétně definovány v podkapitole 5.1.1. 

Nově vzniklá kategorizace ZT je vyvinuta na základě analýzy současných přístupů 

ke klasifikaci většiny typů ZT ve světě. Je určena zejména pro tuzemské potřeby, vycházející  

z analýzy vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Evropské unie, mezinárodních 

světových norem a celosvětově nejrozšířenějších nomenklatur ZP. Pro potřeby realizace této 

kategorizace došlo k zmapování dílčích principů v oblasti členění ZP dle zahraničních vzorů: 

 GMDN (Global Medical Device Nomenclature) 

 UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) 

 UNSPSC (United Nations Standards Products and Services Code) 

 NHS-eClass SEARCHABLE DATABASE 

 CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici) 

 NKKN (Norsk Klassifisering Kodingog Nomenklatur)  

 SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms)  

Jako podnětný informační zdroj jsou využity údaje ze systému pro komplexní správu dat 

z oblasti ZP v rámci České republiky, sice RZPRO, dále také Číselníku PDK (Pharmdata Kód)  

a výše zmíněné klasifikace přístrojové techniky vyvinuté Národním referenčním centrem, 

tedy POSYP. 

Nedílnou součástí analýzy vnitrostátních informačních systémů je i tzv. Informační systém 

sledování nákupů zdravotnických přístrojů (vyvinutý FBMI ČVUT) a Databáze zdravotních 

výkonů, uvádějící informace v návaznosti na již zmíněný POSYP. 
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3. Vazba na mezinárodně, respektive globálně uznávané 

třídicí systémy pro ZP  

Jednotné používání nomenklatury ZP ve všech členských státech Evropské unie umožňuje 

spolupráci mezi příslušnými kompetentními autoritami státu, poskytovateli zdravotní péče, 

výrobci, distributory, notifikovanými osobami a ostatními zainteresovanými subjekty  

pro oblast ZP. Obecná identifikace ZP pomocí číselných kódů nabízí možnost vytvoření 

jednotné databáze ZP na úrovni EU, tudíž i kooperaci jednotlivých národních databází. 

Globální nomenklatura zdravotnických prostředků (GMDN) představuje komplexní systém 

mezinárodně uznávaných standardních termínů s číselnou definicí, promítající  

se v Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed). Eudamed tím poskytuje 

kompetentním autoritám členských států EU dohled nad evropským trhem v oblasti ZP. 

Od 1. 5. 2011 jsou členské státy EU povinny naplňovat rozhodnutí Evropské komise 

2010/227/EU, o Evropské databance zdravotnických prostředků, což je úzce spjato 

s registrací osob, ZP a notifikací ZP ve vazbě na předávání požadovaných údajů do Eudamed 

a evidencí dle GMDN kódování. 

Vznikající Kategorizace ZT je budována jako systém založený na standardu ČSN EN ISO 

15225:2010 (viz Popis struktury), na kterém je založen i mezinárodní systém GMDN.  

Přes všechny výhody mezinárodní standardizace, použití přímo systému GMDN by s sebou 

neslo následující rizika: 

 nedostatečná podrobnost jednotlivých termínů 

 správa systému v rukou třetího subjektu s možnými budoucími změnami 

 nemožnost přímého ovlivnění obsahu nebo aktualizace systému 

 nutné dodržení licenčních podmínek, především utajení kódu jednotlivých termínů 

Proto se jako vhodnější jeví vývoj vlastního národního (podrobnějšího) klasifikačního 

standardu s možným mapováním na jednotlivé položky GMDN z důvodu usnadnění 

mezinárodního srovnání a mezinárodních analýz. 

Zároveň je možné národní systém doplnit o vlastní parametry obohacující strukturu 

mezinárodního standardu (podrobněji v kapitole 5).  
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4. Vazba na systém pro komplexní správu dat v oblasti ZP v 

rámci České republiky 

V současné době veškeré údaje spravované v RZPRO slouží k plnění povinností České 

republiky souvisejících s předáváním údajů do Eudamed. RZPRO je nástrojem poskytujícím 

informace (evidované v ČR) o výrobcích, zplnomocněných zástupcích, dovozcích, 

distributorech, osobách provádějících servis ZP, zadavatelích klinických zkoušek  

a notifikovaných osobách, o ZP, o certifikátech vydávaných notifikovanými osobami,  

o nežádoucích příhodách a nápravných opatřeních a k údajům v oblasti klinických zkoušek, za 

účelem zvýšení bezpečnosti a efektivního sdílení důležitých informací mezi zainteresovanými 

orgány státní správy v oblasti ZP v ČR. 

Dosavadní systém není plnohodnotným zástupcem klasifikace ZP splňující požadavky  

výše uvedených priorit resortu MZ ČR. Pro potřeby projektu s názvem „Kategorizace  

a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ je třeba provést kategorizaci 

s možností následného využití, např. v Seznamu zdravotních výkonů (dále jen SZV) či RZPRO.  

Nabízenými možnostmi pro sběr dat, která jsou určena k nastavení a validaci skupin 

kategorizace ZT, jsou následující: 

 Realizovaný projekt POSYP, který se zabýval rozborem a návrhy na kultivaci SZV 

v závislosti na údajích z registračních listů zdravotních výkonů vydaných příslušnou 

vyhláškou MZ ČR 

 SZV 

 Údaje VZP ČR a SZP ČR 

 GMDN 

Podpůrným zdrojem informací pro vytvářenou kategorizaci ZT jsou také periodické sběry dat 

ÚZIS ČR v referenční síti ZZ. 

  



   

11 
 

5. Popis struktury  

Zařazování ZT do příslušných skupin je prováděno na základě identifikace pomocí názvu 

kategorie, případně synonym či definice. Skupinám jsou přiřazeny Kolektivní termíny dle 

definice uvedené v ČSN EN ISO 15225:2010. Kategorizace ZT rozsahem pojmenovaných 

skupin postihuje výčet přístrojového vybavení používaného v ZZ na území ČR.  

V kategorizačním systému jsou u jednotlivých přístrojů nově rozlišeny tzv. hladiny. Konkrétně  

je každé skupině ZT přiřazena určitá hladina na základě hodnot stanovených příznaků 

(technických parametrů), které jsou pro danou skupinu ZT charakteristické. Přiřazená hladina 

reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality a minimální bezpečnosti pro 

pacienta, ale i zdravotnický personál při poskytování zdravotních služeb. Uvažovanými 

hladinami pro účely této metodiky jsou následující hladiny: 

 Hladina 1  

 Hladina 2  

 Hladina 3  

Rozlišení výše uváděných hladin je zároveň prováděno pouze u generických přístrojů, kde 

jsou podstatné rozdíly v technických parametrech a dosahované výkonnosti. 

Dalším nezbytně nutným ukazatelem, reprezentujícím hladiny určité skupiny ZT, je informace 

o ceně.  

Zdrojem pro stanovení ceny jsou expertní kvalifikované odhady na základě přístupných 

informací o pořizovacích cenách ZT. Výsledným ukazatelem uváděným v kategorizaci ZT 

je  cena obvyklá (viz Oceňování). 

Pro objektivní posouzení jednotlivých hladin je důležité propojení kvalitativních  

a kvantitativních parametrů, v tomto případě poměr příznaků a ceny  

s parametry vyjadřujícími finanční náročnost související s provozem a servisem ZT.  

Veškeré informace týkající se pořízení a provozu ZT vycházejí z reálných podkladů (viz Zdroje 

dat). 

Výsledná podoba kategorizace ZT (verze 2) bude reflektovat náklady spojené se servisem 

vzhledem k předpokládané životnosti (samostatná položka). Ceny budou standardizovány 

tak, aby obsahovaly srovnatelné související komponenty a odpovídaly vždy stejnému rozsahu 

a délce pozáručního servisu. 

5.1. Konceptuální datový model kategorizace ZT 

V rámci popisu konceptuálního datového modelu pro kategorizaci ZT je odkazováno 

na GMDN a normu ČSN EN ISO 15225:2010 Nomenclature — Specification for  

a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange 
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(Nomenklatura – Specifikace systému nomenklatury zdravotnických prostředků pro účely 

výměny správních dat). Tato norma popisuje kritéria vhodná pro celý rozsah systému 

managementu kvality a struktury dat nomenklatury ZP.  

5.1.1. Struktura datového modelu skupiny kategorizace 

Struktura datového modelu skupiny kategorizace s částečným využitím pojmů uváděných  

v ČSN EN ISO 15225:2010 vykazuje následující entity: 

a) Kategorie (dle EN ISO 15225:2010) 

Základní kategorie pro zařazení konkrétní ZT představuje nejvyšší úroveň dat. Dochází zde 

k rozdělení ZT, jakožto dostupného produktu na tuzemském trhu do skupin na základě 

určeného účelu použití (aplikace ZT), společné technologie, případně jinak zvolené společné 

charakteristiky ZT. Dle ČSN EN ISO 15225:2010 jsou identifikovány jednotlivé ZP na základě 

kódů přidělených v celkem 20 kategoriích (viz Tabulka 1). Struktura kategorizace ZT 

umožňuje zařazení konkrétní skupiny ZT do jedné či více kategorií, dále také rozšíření o nově 

definované kategorie zahrnující progresivní skupiny ZT. 

Tabulka 1: Kategorizace ZP dle ČSN EN ISO 15225:2010 

Kategorie Popis 

01 Aktivní implantabilní ZP 

02 Anestetické a respirační ZP 

03 Dentální ZP 

04 Elektromechanické ZP 

05 Nemocniční hardware 

06 In vitro diagnostické ZP 

07 Neaktivní implantabilní ZP 

08 Oftalmologické a optické ZP 

09 ZP pro opakované použití 

10 Jednorázové ZP 

11 Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením 

12 Diagnostické a terapeutické ZP - radiační 

13 ZP pro komplementární terapii  

14 Biologicky odvozené ZP 

15 Produkty ZZ a adaptabilní  

16 Laboratorní zařízení 

17 Zdravotnický software 

18 volné 

19 volné 

20 volné 
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b) Kolektivní termíny (dle ČSN EN ISO 15225:2010) 

Jedná se o termíny používané k agregaci ZT vykazující společný rys v rámci kategorizace. 

Kolektivním termínem může být např. název konkrétní přístrojové techniky (RTG systém), 

atribut přístroje (digitální) apod. Kolektivní termíny jsou užívané z důvodu vytvoření 

hierarchické struktury kategorizace. 

c) Kód (dle ČSN EN ISO 15225:2010) 

Jednoznačná identifikace informační entity. Numerická, případně alfanumerická sekvence, 

která jednoznačně identifikuje konkrétní položku ZT. Modifikace stávajícího kódování dle 

zastřešující klasifikace pro ZP. 

d) Název generické skupiny (Preferovaný termín - dle ČSN EN ISO 15225:2010)  

Označení jednoznačně definující konkrétní generickou skupinu ZT. 

e) Synonymum (dle ČSN EN ISO 15225:2010) - není ve verzi 1 povinně naplněno  

Ekvivalentní termíny vztažené k preferovanému termínu. 

f) Definice (dle ČSN EN ISO 15225:2010) - není ve verzi 1 povinně naplněno  

Jednoznačné určení významu konkrétní ZT, vztaženého k preferovanému termínu.  

Jedná se o detailnější popis ZT, např. dle oblasti působení (určený účel použití ZT). 

g) Technické parametry/příznaky (nadstavba pro českou kategorizaci) 

Zvolené klíčové příznaky či jejich soubor charakterizující danou skupinu ZT. 

h) Časová informace (nadstavba pro českou kategorizaci) 

Jednotlivé položky kategorizace ZT musí být doplněny informací o datu poslední aktualizace 

z důvodu mapování při následných změnách. 

5.1.2. Struktura datového modelu hladiny kategorizace 

Struktura datového modelu hladiny kategorizace vykazuje následující entity: 

i) Kód nadřazené skupiny (nadstavba pro českou kategorizaci) 

Jednoznačná identifikace informační entity. Numerická, případně alfanumerická sekvence, 

která jednoznačně identifikuje nadřazenou skupinu. 

j) Název hladiny (nadstavba pro českou kategorizaci) 

Označení jednoznačně definující konkrétní hladinu ZT. 
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k) Zařazovací kritéria (nadstavba pro českou kategorizaci) 

Vymezení rozsahu hodnot parametru (viz Zdroje dat) pro zařazení do konkrétní hladiny.  

l) Životnost - účetní (nadstavba pro českou kategorizaci) - není ve verzi 1 povinně 

naplněno 

Životnost ZT je stanovena na základě zařazení  ZT do příslušné daňové odpisové skupiny.  

m) Bezpečnostně technická kontrola (BTK - nadstavba pro českou kategorizaci) - není 

ve verzi 1 povinně naplněno  

Periodická kontrola, prováděná v časových intervalech v souladu s návodem k použití, 

pokyny a instrukcemi výrobců dané ZT. V rámci datového modelu se jedná o evidenci 

časového údaje prováděných BTK. 

n) Cena 

I. Obvyklá cena (nadstavba pro českou kategorizaci)  

Cena, za kterou by bylo možné oceňovaný přístroj nakoupit či prodat  

v podmínkách otevřeného trhu v rozhodné době a místě. 

II. Náklady na servis (nadstavba pro českou kategorizaci) – není ve verzi 1 

povinně naplněno 

Náklady spojené se servisem prováděným v plánovaných intervalech. Zahrnuje kompletní 

udržování přístroje/zařízení v provozuschopném stavu, včetně provádění oprav, dodávání 

náhradních dílů a testování bezpečnosti a výkonu přístroje, které zároveň splňuje zákonné 

požadavky na ZP (ZT). Postup pro stanovení hodnoty této položky bude definován. 

o) Kvalitativní kategorie ceny obvyklé (zdroje dat) 

V rámci kategorizačního stromu dojde k označení každé položky ZT u nově vytvořeného 

sloupce „Kvalitativní kategorie ceny obvyklé (zdroje dat)“ konkrétní hodnotou, která může 

nabývat významu od 0 do x - stanoveno na základě číselníku zdrojů dat, přičemž množství 

využitých zdrojů dat není nijak limitováno (umožněna kombinace zdrojů dat). 

p) Časová informace (nadstavba pro českou kategorizaci) 

Atribut poukazující na aktuálnost a závaznost položky vyjádřen v časových jednotkách. 
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6. Oceňování 

K základní jednotce kategorizace ZT na úrovni skupin a hladin je přiřazena informace o ceně. 

Konkrétně je v rámci verze 1 kategorizace ZT uváděna hodnota ceny obvyklé. Cena obvyklá je 

definována metodikou stanovení expertního cenového odhadu. 

6.1. Metodika expertního odhadu ceny obvyklé  

Expertním odhadem se rozumí stanovení výše ceny obvyklé, která je pro potřeby 

metodického materiálu definována dle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku: 

„...Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 

vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 

oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 

vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

Další ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. se pro stanovení ceny obvyklé dle této metodiky 

nepoužijí.  

6.2. Vytváření expertního odhadu ceny obvyklé 

Primární výše ceny obvyklé je stanovena na základě expertního odhadu zástupců odborné 

společnosti (Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 

Česká společnost pro zdravotnickou techniku), dále pak zástupců Odboru zdravotnické 

techniky a investic FN v Motole, Oddělení biomedicínského inženýrství ÚHKT, Katedry 

biomedicínské techniky FBMI ČVUT v Praze, Komise pro zdravotnické prostředky SZP ČR  

a Oddělení zdravotnických prostředků VZP ČR. 

Zástupci výše uváděných institucí splňují podmínku minimální praxe (5 let) v oblasti 

ekonomiky ve zdravotnictví, hodnocení zdravotnických technologií a komplexní správy dat 

ZP. 

6.2.1. Způsob stanovení expertního odhadu ceny obvyklé 

I. Sběr dat klíčových pro stanovení výše ceny obvyklé 

Stanovené období pro sběr dat  
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 Období pro sběr dat vztažené k jednotlivým kvalitativním kategoriím 

ceny obvyklé (viz Zdroje dat) podléhá tříletému časovému intervalu 

(pro verzi 1 se jedná o období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016).  

 Skupiny ZT, které nejsou dohledatelné dle definovaných kvalitativních 

kategorií v rámci výše uvedeného časového intervalu, budou doplněny 

komentářem/poznámkou. U těchto skupin ZT lze zvolit libovolné 

časové období pro sběr relevantních informací a náležitě jej doplnit 

komentářem.   

 

II. Analýza ceny u minimálně zvoleného počtu nákupů za určité období 

 Je použit maximální počet nalezených nákupů dle výše uvedeného 

intervalu. Pro potřeby validní analýzy, je nutné analyzovat ceny  

u minimálně stanoveného počtu (3 a více) nákupů. 

 

6.2.2. Zdroje dat  

V rámci realizace kategorizačního stromu dochází k označení každé položky ZT u sloupce 

s názvem „Kvalitativní kategorie ceny obvyklé“ konkrétní hodnotou, která může nabývat  

od 0 do x na základě zvoleného číselníku zdrojů dat (viz níže):  

1) Stanovení ceny obvyklé na základě Registru smluv  

Zdrojem informací o výši cen pořizovacích pro konkrétní ZT jsou smlouvy registrované 

prostřednictvím informačního systému zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

2) Stanovení ceny obvyklé na základě Zadávacích řízení  

Zdrojem informací o výši cen pořizovacích pro konkrétní ZT jsou výsledky zadávacích řízení 

konkrétních ZZ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, 

dále i zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů včetně 

zákonů doprovodných. 

3) Stanovení ceny obvyklé na základě Dat zdravotních pojišťoven  

Zdrojem informací o výši cen pořizovacích pro konkrétní ZT je informační systém VZP ČR, 

který vychází ze sdělení žadatelů při nasmlouvání výkonů souvisejících s předmětnou ZT. 

Vzhledem k současnému nedostatku úplných informací ze strany žadatelů lze předpokládat 

možnost získání dat s určitým časovým odstupem. VZP ČR poskytne informace o významné 

nákladné technice. 
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4) Stanovení ceny obvyklé na základě Pouze vlastních dat spolupracujícího ZZ 

Zdrojem informací o výši cen pořizovacích pro konkrétní ZT jsou informační systémy 

jednotlivých ZZ.  

5) Stanovení ceny obvyklé na základě Konzultace ceny u dodavatele ZT 

Informace o ceně konkrétní ZT dodávané příslušnou společností, konzultována s vybraným 

produktovým specialistou. 

6) Stanovení ceny na základě rozhodnutí Komise pro posuzování rozmístění 

přístrojových zdravotnických prostředků (Přístrojová komise MZ ČR) 

Zdrojem informace o výši ceny pořizovací vztažené ke konkrétní ZT jsou rozhodnutí týkající 

se umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků, které jsou hrazeny 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím výkonů na nich 

poskytovaných, projednávané Komisí pro posuzování rozmístění přístrojových 

zdravotnických prostředků. Komise posuzuje žádosti o umístění a provoz přístrojů 

s pořizovací cenou nad 5 mil. Kč (bez DPH). Komise bere v úvahu jak předpokládanou 

finanční náročnost investic pro státní rozpočet a veřejné zdravotní pojištění, tak i další 

kritéria sledovaná v rámci standardního procesu hodnocení zdravotnických technologií.  

0) Odhad ceny obvyklé bez podkladu  

Hodnota ceny obvyklé, která se neodvíjí od výše uvedených možností sběru dat   

      x) Expertní odhad ceny obvyklé není možné pro účely této metodiky stanovit 

Hodnotu ceny obvyklé není možné stanovit z důvodu specifických podmínek, např. 

modularita řešení, experimentální zavedení technologie apod. 

Kategorizace ZT umožňuje volbu jednoho zdroje dat, případně jejich vzájemnou kombinaci. 

Číselník zdrojů dat bude dále rozšiřován a doplňován. 

6.2.3. Analýza dat 

V rámci analýzy dat dochází k rozložení ceny pořizovací (viz Slovník pojmů) na dílčí (volitelné, 

proměnné) složky: „stavební úpravy obecné“, „minimální stavební úpravy jako součást 

instalace přístroje“, „cena samostatně funkčního přístroje“, „cena smluvního servisu“, „cena 

související s BTK“, „další složky ceny“. 

Při výběru relevantní složky ceny je uvažována pouze výše ceny samostatně funkčního 

přístroje, ostatní uvedené složky nejsou do stanovení referenční ceny zahrnuty. 
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6.2.4. Stanovení výše ceny obvyklé 

V případě získání relevantního množství informací vypovídajících o cenách pořizovacích ZT 

na základě výše uvedených kvalitativních kategorií, je hodnota ceny obvyklé stanovena dle 

vybraného statistického ukazatele (medián). V případě nemožnosti vyjádření ceny obvyklé na 

základě mediánu (např. nedostatečné množství dat) je konkrétní položka ZT opatřena 

komentářem. 

Výsledná referenční cena stanovená na základě expertního odhadu je ve verzi  

1 kategorizace ZT uváděna bez daně z přidané hodnoty (DPH).  

V následující verzi 2 kategorizace ZT bude doplněna informace o příslušné sazbě DPH tak, 

aby bylo možné zjistit jak cenu bez DPH, tak konečnou cenu s DPH.   

Verze 2 kategorizace ZT bude dále doplněna o ostatní ukazatele (např. největší hodnota 

číselné proměnné – Maximum, nejmenší hodnota číselné proměnné – Minimum). 
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7. Životní cyklus vyvinuté kategorizace ZT 

V rámci tohoto cyklu bude docházet k úpravě kategorizace jak z hlediska zařazování nových 

technologií, které se objeví na trhu, tak i z hlediska aktualizace cen u technicky a funkčně 

zastaralých zdravotnických přístrojů.  

Pracovní skupina (PS) pro kultivaci kategorizace ZT, která bude jmenována MZ ČR, případně 

jinou pověřenou institucí, by měla být tvořena zástupci institucí následujících:  

 MZ  ČR (Odbor zdravotního dohledu, oddělení zdravotního dohledu) 

 ÚZIS ČR, jako administrátor Kategorizace ZT 

 Vysoké školy 

 Plátci zdravotní péče (VZP ČR, SZP ČR) 

 Odborné společnosti (Česká společnost biomedicinského inženýrství a lékařské 

informatiky ČLS JEP, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Společnost 

radiační onkologie, biologie a fyziky, Česká společnost fyziků  

v medicíně…) 

 ostatní (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv, profesní komory, asociace 

poskytovatelů…) 

Provozní sekce PS (ÚZIS ČR, OS) je svolána dle potřeby na základě podnětů na změnu 

Kategorizace ZT (doplnění nových položek, vyřazení zastaralých položek, změna obsahu 

existujících položek atd.) s frekvencí minimálně 1 za tři roky. Připravená nová verze 

Kategorizace ZT je předkládána na jednání PS v jejím kompletním zastoupení. 

Revize ocenění veškerých položek probíhá s frekvencí minimálně 1 krát za tři roky. 

S ohledem na kultivaci vytvořené kategorizace ZT jsou uvažovány celkem tři alternativy 

získávání podnětů pro potřeby aktualizace obsahu: 

a) Zasílání podnětů prostřednictvím veřejného portálu  

b) Zasílání podnětů prostřednictvím zastoupených institucí v PS Kategorizace ZT (MZ ČR, 

VZP ČR, OS…)  

c) Zasílání podnětů pouze prostřednictvím OS 
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7.1. Kategorizace ZT – verze 2 

S ohledem na kompletnost dat kategorizace ZT, bude tato ve verzi 2 doplněna zejména  

o atribut charakterizující fyzickou a morální životnost konkrétních položek ZT (životnost 

účetní) a informaci vztaženou k bezpečnostně technické kontrole prováděné v pravidelných 

časových intervalech. V oblasti oceňování položek ZT bude dále přidána informace  

o nákladech spojených s prováděným servisem. Současně bude uváděna i výsledná 

referenční cena ZT doplněná o příslušnou sazbu DPH. Verze 2 kategorizace ZT bude uvažovat 

i přítomnost ostatních ukazatelů (např. největší hodnota číselné proměnné – Maximum, 

nejmenší hodnota číselné proměnné – Minimum). 

Verze 2 Kategorizace ZT bude vznikat po ukončení grantového projektu v rámci dalšího 

rozvoje. 

 

Obrázek 1: Schematické znázornění životního cyklu kategorizace ZT 
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8. Slovník pojmů 

Cílem této kapitoly je sjednotit výklad a používání pojmů v oblasti kategorizace ZT. 

Ve slovníku pojmů se nachází klíčové výrazy (pojmy) z oblasti Kategorizace ZT i výrazy,  

které s touto tématikou úzce souvisí. Ke každému pojmu je uvedena jeho definice / výklad. 

Při tvorbě definic jednotlivých pojmů uvedených v tomto slovníku se vychází z definice 

výrazů uvedených v ostatních kapitolách metodiky. 

Kategorizace 

Proces zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování 

 

Klasifikace 

Proces třídění, hodnocení, posuzování 

 

Zdravotnický prostředek (ZP) – Definován dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických 

prostředcích 

Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení 

včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro 

diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického 

prostředku, materiál nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za 

účelem 

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, 

b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění 

nebo zdravotního postižení, 

c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo 

fyziologického procesu, nebo 

d) kontroly početí, 

a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho 

povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich 

funkce však může být takovými účinky podpořena 

 

Zdravotnická přístrojová technika (ZT) 

Zdravotnický prostředek, elektrické či mechanické  zařízení pro vícenásobné použití. 

Do příslušné kategorizace ZT jsou s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové ZT, které 

nejsou dle zákona č. 268/2014 Sb. definovány.  

 

Zdravotnický přístroj elektrický  

Elektrické zařízení s jedním připojením k napájecí síti a určený výrobcem pro 

diagnostiku, léčení nebo monitorování pacienta, který vytváření fyzický či elektrický 

kontakt s pacientem, přenáší energii do pacienta či z pacienta nebo takový přenos 

energie do pacienta či z něj detekuje. 

Ke zdravotnickému elektrickému přístroji patří příslušenství určené výrobcem, které je 

nezbytné pro normální použití zdravotnického elektrického přístroje (dle ČSN EN 60601-

1) 
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Cena obvyklá (definice dle dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 

obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se 

zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 

prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry 

se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 

majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje 

hodnotu věci a určí se porovnáním. 

 

 

Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) 

Italská víceúrovňová národní klasifikace zdravotnických prostředků 

 

Global Medical Device Nomenclature System (GMDN) 

Mezinárodně, resp. globálně uznávaný třídící systém pro zdravotnické prostředky 

 

Global Unique Device Indentification Database (Access GUDID) 

Databáze obsahující standardní sadu kmenových dat pro všechny již identifikované 

zdravotnické nástroje a přístroje v rámci systému UDI 

 

NHS-eClass SEARCHABLE DATABASE 

Víceúrovňový klasifikační systém prostředků ve Spojeném království 

 

Systematized Nomenclature of Medicine (Snomed CT) 

Detailní klinická referenční terminologie založena na kódování 

 

Unique Device Identification (UDI) 

Systém pro jednoznačnou identifikaci zdravotnických nástrojů, přístrojů a zařízení v celém 

logistickém řetězci. US Food and Drug Administration (FDA) vyžaduje označování veškerého 

zdravotnického vybavení, které je určeno pro americký trh 

 

Universal Medical Device Nomenclature System (UMDNS) 

Univerzální nomenklatura zdravotnických prostředků. V členských státech EU je druhým 

nejčastěji používaným systémem klasifikace zdravotnických prostředků 

 

United Nations Standards Products and Services Code (UNSPSC) 

Kód produktů a služeb pro použití v eCommerce 

 

Konceptuální datový model 

Představuje určité zobecnění oproti konkrétní implementaci datové struktury v relační 

databázi. Zobecněním získáme nezávislost modelu na konkrétním databázovém 

systému, ale zároveň jsme schopni tento model kdykoliv převést do konkrétního 

implementačního prostředí 

 

ČLS JEP 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

 

ČSZT  
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Česká společnost pro zdravotnickou techniku 

FBMI ČVUT v Praze 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 

 

MZ ČR 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

 

ÚHKT 

Ústav hematologie a krevní transfuze 

 

ÚZIS ČR 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

 

Nomenklatura 

Jmenovitý seznam, názvosloví, terminologie. 

Užíváno v případě, kdy jde o soubor pojmenování skupiny elementů jakožto 

systematických jednotek určitého celku, či jednodušeji, kde jde o systém (soustavu) 

názvů jednotek 

 

Eudamed 

Evropská databanka zdravotnických prostředků  

 

RZPRO 

Jednotný systém pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci 

České republiky 

 

Bezpečnostně technická kontrola (BTK) 

Periodická bezpečnostně technická kontrola ZP zajišťovaná odborně způsobilou osobou 

v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích 

 

Hladina 

Reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality při poskytování 

zdravotních služeb na základě hodnot stanovených příznaků technických parametrů, 

které jsou pro danou skupinu ZT charakteristické.  

 

 

Příznak/technický parametr 

Zvolený klíčový příznak (veličina) či jejich soubor, charakterizující stav, jev, případně 

proces vztažený ke konkrétní ZT 

 

Skupina ZT dle kolektivních termínů 

Agregace ZT vykazující společný rys v rámci kategorizace  

 

Systém pro evidenci zdravotnické techniky 

Evidence veškerých potřebných údajů o jednotlivých kusech zdravotnické techniky 

konkrétních zdravotnických zařízení, typicky jde o zdravotnické přístroje 

 

Časová informace 

Atribut poukazující na aktuálnost a závaznost položky vyjádřen v časových jednotkách 

 

Definice 

Jednoznačné určení významu konkrétní ZT, vztaženého k preferovanému termínu 

 

Kategorie 

Základní kategorie pro zařazení konkrétní ZT představující nejvyšší úroveň dat.  
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Stanovené na základě ČSN EN ISO 15225:2010 

Kolektivní termíny 

Termíny používané k agregaci ZT vykazující společný rys v rámci kategorizace 

 

Kód 

Jednoznačná identifikace informační entity. Numerická, případně alfanumerická 

sekvence, která jednoznačně identifikuje konkrétní položku ZT 

 

Kód nadřazené skupiny 

Jednoznačná identifikace informační entity. Numerická, případně alfanumerická 

sekvence, která jednoznačně identifikuje nadřazenou skupinu 

 

Náklady na servis 

Náklady spojené s provozem ZT. Zahrnuje kompletní udržování přístroje/zařízení 

v provozuschopném stavu, včetně provádění oprav, dodávání náhradních dílů  

a testování bezpečnosti a výkonu přístroje, které zároveň splňuje zákonné požadavky na 

ZP (ZT). Postup pro stanovení hodnoty této položky bude definován 

 

Náklady na spotřební materiál 

Náklady spojené s využitím aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně 

spotřebovávány s ohledem na produkci služby. Postup pro stanovení hodnoty této 

položky bude definován 

 

Název generické skupiny 

Označení jednoznačně definující konkrétní generickou skupinu ZT 

 

Název hladiny 

Označení jednoznačně definující konkrétní hladinu ZT 

 

Obecná (obvyklá) cena 

Cena, za kterou by bylo možné oceňovaný přístroj nakoupit či prodat v podmínkách 

otevřeného trhu v rozhodné době a místě 

 

Pořizovací cena 

Cena, za kterou byla ZT pořízena a náklady s pořízením související.  

V rámci analýzy dat kategorizace ZT dochází k rozložení ceny pořizovací na dílčí 

(volitelné, proměnné) složky: „stavební úpravy obecné“, „stavební úpravy jako součást 

dodávky“, „cena vlastního přístroje“, „cena smluvního servisu“, „cena související s BTK“, 

„další složky ceny“. 

Při výběru relevantní složky ceny je uvažována pouze výše ceny samostatně funkčního 

přístroje a minimálních prací spojených s instalací, ostatní složky (např. obecné stavební 

úpravy, cena související s BTK, cena smluvního servisu, cena spotřebního materiálu atd.) 

nejsou do stanovení referenční ceny zahrnuty. 

 

Synonymum 

Ekvivalentní termín vztažený k preferovanému termínu 

 

Životní cyklus 

Posloupnost fází, kterými vytvořená metodika Kategorizace ZT prochází v rámci 

kultivace. Vypovídá o periodických úpravách vytvořené Kategorizace ZT z hlediska 

časového a regulace cen 
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9. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Kategorizační strom ZT (oddíl - D, T, L, O, P) – výňatek 

ID Kód Název 

1 D Diagnostické 

2 D.1. Zobrazovací přístroje 

3 D.1.1. Rentgenové přístroje 

4 D.1.1.1. Rentgenové přístroje skiagrafické 

5 D.1.1.1.1.H1. Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj 

6 D.1.1.1.1.H2. Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj 

7 D.1.1.1.1.H3. Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj 

8 D.1.1.1.2.H1. Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj 

9 D.1.1.1.2.H2. Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj 

10 D.1.1.1.2.H3. Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj 

11 D.1.1.2. Rentgenové přístroje skiaskopické 

12 D.1.1.2.1.H3. Mobilní O-rameno skiaskopického rentgenového přístroje 

13 D.1.1.2.2.H1. Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového přístroje 

14 D.1.1.2.2.H2. Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového přístroje 

15 D.1.1.2.2.H3. Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového přístroje 

16 D.1.1.2.3.H1. Stacionární (sklopná stěna) skiaskopického  rentgenového přístroje 

17 D.1.1.2.3.H2. Stacionární (sklopná stěna) skiaskopického  rentgenového přístroje 

18 D.1.1.2.3.H3. Stacionární (sklopná stěna) skiaskopického  rentgenového přístroje 

19 D.1.1.3. Rentgenové přístroje angiografické 

20 D.1.1.3.1.H2. Jednoprojekční  angiografický rentgenový přístroj 

21 D.1.1.3.1.H3. Jednoprojekční  angiografický rentgenový přístroj 

22 D.1.1.3.2.H3. Dvouprojekční angiografický rentgenový přístroj 

23 D.1.1.4. Počítačové tomografy 

24 D.1.1.4.1. Počítačový tomograf s jedním zářičem 

25 D.1.1.4.1.1.H1. Přístroj výpočetní tomografie všeobecný 

26 D.1.1.4.1.2.H2. Přístroj výpočetní tomografie specializovaný 

27 D.1.1.4.1.3.H3. Přístroj výpočetní tomografie multifunkční 

28 D.1.1.4.2.H3. Přístroj výpočetní tomografie se dvěma zářiči 

29 D.1.1.4.3. Přístroj výpočetní tomografie mobilní 

30 D.1.1.5. Rentgenové přístroje mamografické 

31 D.1.1.5.1.H1. Rentgenový přístroj mamografický 

32 D.1.1.5.1.H2. Rentgenový přístroj mamografický 

33 D.1.1.5.1.H3. Rentgenový přístroj mamografický 

34 D.1.1.6. Rentgenové přístroje pro kostní denzitometrii  

35 D.1.1.6.1.H1. Rentgenový denzitometr 

36 D.1.1.6.1.H2. Rentgenový denzitometr 

37 D.1.1.7. Rentgenové přístroje zubní 

38 D.1.1.7.1.H1. Rentgenový zobrazovací přístroj zubní intraorální 

39 D.1.1.7.2.H1. Rentgenový zobrazovací přístroj zubní intraorální panoramatický 
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40 D.1.1.7.2.H2. Rentgenový zobrazovací přístroj zubní intraorální panoramatický 

41 D.1.1.7.3.H3. Zubní počítačová tomografie 

42 D.1.1.10. Pomocné přístroje a zařízení 

43 D.1.1.10.1. Systém obrazové archivace a komunikace 

44 D.1.1.10.2.H1. Zařízení pro čtení kazet počítačové radiografie 

45 D.1.1.10.2.H2. Zařízení pro čtení kazet počítačové radiografie 

46 D.1.1.10.3.H1. Samostatný detektor pro digitální radiografii 

47 D.1.1.10.3.H2. Samostatný detektor pro digitální radiografii 

48 D.1.1.10.3.H3. Samostatný detektor pro digitální radiografii 

49 D.1.2. Magneticko-rezonanční zobrazovací systém 

50 D.1.2.1. Magnetická rezonance 

51 D.1.2.1.1.H1. Magneticko-rezonanční zobrazovací systém do 1,5 T 

52 D.1.2.1.2.H2. Magneticko-rezonanční zobrazovací systém od 1,5 do 3 T 

53 D.1.2.1.3.H3. Magneticko-rezonanční zobrazovací systém nad 3 T 

54 D.1.3. Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy 

55 D.1.3.1. Ultrazvukové přístroje 

56 D.1.3.1.1.H1. Ultrazvukový přístroj základní 

57 D.1.3.1.2.H2. Ultrazvukový přístroj střední 

58 D.1.3.1.3.H3. Ultrazvukový přístroj nejvyšší 

59 D.1.3.1.4.H1. Ultrazvukové sondy 

60 D.1.3.1.4.H2. Ultrazvukové sondy 

61 D.1.3.1.4.H3. Ultrazvukové sondy 

62 D.1.4. Nukleární medicína 

63 D.1.4.1. Zobrazovací systémy 

64 D.1.4.1.1.H1. Kamera scintilační planární 

65 D.1.4.1.2.H2. Kamera scintilační pro jednofotonovou emisní výpočetní 
tomografii 

66 D.1.4.1.3.H2. Zobrazovací přístroj pro pozitronovou emisní tomografii  

67 D.1.4.1.4.H3. Zobrazovací přístroj pro diagnostickou zobrazovací metodu 
spojující vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní 
tomografií 

68 D.1.4.1.5.H3. Zobrazovací přístroj kombinující zobrazení tkání lidského těla 
magnetickou rezonancí se zobrazením látkové výměny 
pozitronovou emisní tomografií 

69 D.1.4.1.6.H3. Kombinovaný přístroj pro emisní tomografii a rentgenovou 
výpočetní tomografii  

70 D.1.4.7. Měřiče aktivity, dozimetrie 

71 D.1.4.8. Studnová scintilační sonda (měř. vzorků in vitro) 

72 D.1.5. Ostatní zobrazovací 

73 D.1.5.1. Termografie 

74 D.1.5.1.1.H2. Termografický zobrazovací přístroj 

75 D.1.5.1.1.H3. Termografický zobrazovací přístroj 

76 D.2. Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí 

77 D.2.1. Kardiovaskulární 

78 D.2.1.1.H1. Elektrokardiograf vč. systémů odvozených 
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79 D.2.1.1.H2. Elektrokardiograf vč. systémů odvozených 

80 D.2.1.1.H3. Elektrokardiograf vč. systémů odvozených 

81 D.2.1.2.H1. Záznamník elektrokardiografický dlouhodobý s analýzou (Holter) 

82 D.2.1.2.H2. Záznamník elektrokardiografický dlouhodobý s analýzou (Holter) 

83 D.2.1.3.H1. Záznam.krev.tl. dlouhodobý (TK Holter), s analýzou (NIBP Holter) 

84 D.2.1.4.H1. Ergometr chodníkový nebo bicyklový 

85 D.2.1.5. Pracovní diagnostická stanice 

86 D.2.1.6.H1. Měřič tlaků neinvazivní  

87 D.2.1.7.H1. Oxymetr pulzní  

88 D.2.1.8.H1. Oxymetr cerebrální a somatický  

89 D.2.1.9.H1. Indikátor průtoku Dopplerovský 

90 D.2.1.10.H1. Pletysmograf 

91 D.2.1.10.H2. Pletysmograf 

92 D.2.2. Respirační 

93 D.2.2.1.H1. Spirometrický přístroj se záznamem  

94 D.2.2.2.H1. Kapnometr 

95 D.2.2.3.H1. Analyzátor dechový 

96 D.2.2.3.H2. Analyzátor dechový 

97 D.2.2.4.H1. Přístroj pro měření plicních funkcí metodou impulsní oscilometrie 

98 D.2.2.5.H1. Přístroj k diagnostice spánkové apnoe (polysomnografický) 

99 D.2.2.6.H1. Pneumotachograf 

100 D.2.3. Ostatní 

101 D.2.3.1.H1. Elektromyograf /evokované potenciály  

102 D.2.3.1.H2. Elektromyograf /evokované potenciály  

103 D.2.3.1.H3. Elektromyograf /evokované potenciály  

104 D.2.3.2.H1. Elektroretinograf 

105 D.2.3.3.H1. Elektronystagmograf  

106 D.2.3.3.H2. Elektronystagmograf  

107 D.2.3.3.H3. Elektronystagmograf  

108 D.2.3.4.H1. Indikátor průtoku/ ozev plodu Dopplerovský 

109 D.2.3.5. Stimulátor magnetický 

110 D.2.4. Malé vyšetřovací 

111 D.2.4.1. Teploměr 

112 D.2.4.2. Fonendoskop 

113 D.2.4.3. Otoskop 

114 D.2.4.4. Dermatoskop 

115 D.2.4.5. Malé ostatní přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických 
funkcí  

116 D.2.4.6. Tonometr krevní 

117 D.3. Endoskopie minimálně invazivní  

118 D.3.1. Gastrointestinálního traktu 

119 D.3.1.1.H1. Esofago-gastro-duodenoskop, fibroskop  

120 D.3.1.2.H2. Esofago-gastro-duodenoskop, videofibroskop  

121 D.3.1.3.H1. Esofagoskop rigidní  

122 D.3.1.4.H1. Kolonoskop/sigmoideoskop, fibroskop 
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123 D.3.1.5.H2. Kolonoskop/sigmoideoskop, videofibroskop  

124 D.3.1.6.H1. Cholangio-pankreatoskop, fibroskop  

125 D.3.1.7.H2. Cholangio-pankreatoskop, videofibroskop  

126 D.3.1.8.H2. Ultrazvukový video fibroskop  

127 D.3.1.9.H1. Rektoskop rigidní 

128 D.3.2. Endoskopie respiračního traktu 

129 D.3.2.1.H2. Fibroskop 

130 D.3.2.2.H1. Rhinoskop - rigidní 

131 D.3.2.3.H1. Bronchoskop - fibroskop 

132 D.3.2.4.H2. Bronchoskop – videofibroskop  

133 D.3.2.5.H1. Bronchoskop - rigidní 

134 D.3.2.6.H3. Bronchoskop ultrazvukový (endobronchiální ultrazvuk) 

135 D.3.2.7.H3. Bronchoskop autofluorescenční 

136 D.3.2.8.H1. Laryngo-faryngoskop  

137 D.3.2.9.H1. Epifaryngoskop – fibroskop 

138 D.3.3. Močového traktu 

139 D.3.3.1.H1. Cystoskop 

140 D.3.3.1.H2. Cystoskop 

141 D.3.3.2.H1. Ureteroskop 

142 D.3.3.2.H2. Ureteroskop 

143 D.3.3.3.H1. Nefroskop 

144 D.3.3.3.H2. Nefroskop 

145 D.3.3.4.H1. Resektoskop 

146 D.3.3.5.H1. Ureterorenoskop 

147 D.3.3.5.H2. Ureterorenoskop 

148 D.3.4. Ženského reprodukčního systému 

149 D.3.4.1.H1. Kolposkop 

150 D.3.4.1.H2. Kolposkop 

151 D.3.4.2.H1. Hysteroskop 

152 D.3.4.3.H1. Falloskop (pro vyšetřování vejcovodů) 

153 D.3.5. Uzavřených dutin (incizí) a vnitřku kloubu 

154 D.3.5.1.H1. Laparoskop  (viz též odd. T) 

155 D.3.5.1.H2. Laparoskop  (viz též odd. T) 

156 D.3.5.2.H1. Artroskop 

157 D.3.5.2.H2. Artroskop 

158 D.3.6. Hrudníku 

159 D.3.6.1.H1. Thorakoskop přímý/video 

160 D.3.6.1.H2. Thorakoskop přímý/video 

161 D.3.6.2.H1. Mediastinoskop přímý/video 

162 D.3.6.2.H2. Mediastinoskop přímý/video 

163 D.3.7. V těhotenství 

164 D.3.7.1.H1. Amnioskop, Fetoskop 

165 D.3.8.  Ostatní endoskopy 

166 D.3.9.  Pomocné přístroje 

167 D.3.9.1.H1. Endoskopická/laparoskopická sestava 
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168 D.3.9.2.H1. Myčka endoskopů 

169 D.3.9.2.H2. Myčka endoskopů 

170 D.3.9.2.H3. Myčka endoskopů 

171 D.3.9.3.H1. Desinfekční vana pro endoskopy  

172 D.4. Monitorování vitálních funkcí 

173 D.4.1. Monitor pacientský 

174 D.4.1.1.H1. Monitor vit. funkcí kompaktní neinvazivní  

175 D.4.1.2.H2. Monitor vit. fcí kompaktní neinvaz. a invaz.  

176 D.4.1.3.H1. Monitor vit. fcí komplexní modulární (multiparametr.) 

177 D.4.1.4.H1. Monitor fetální (kardiotokograf) 

178 D.4.1.4.H2. Monitor fetální (kardiotokograf) 

179 D.4.1.5.H1. Monitor elektroencefalografický 

180 D.4.1.5.H2. Monitor elektroencefalografický 

181 D.4.1.5.H3. Monitorel ektroencefalografický 

182 D.4.1.6.H1. Monitor telemetrický  

183 D.4.1.6.H2. Telemetrický vysílač 

184 D.4.1.7.H1. Přijímací centrála 

185 D.4.1.8.H1. Monitor pH 

186 D.4.2.H1. Monitorovací centrála 

187 D.4.3. Příslušenství – snímače, čidla  

188 D.4.3.1.H1. Čidlo tlakové 

189 D.4.3.2.H1. Čidlo saturační  

190 D.4.3.3.H1. Čidlo teplotní  

191 D.4.3.4.H1. Snímač kapnometrický 

192 D.4.3.5.H1. Snímač termodiluční 

193 D.4.3.6.H1. Snímače ostatní 

194 D.4.3.6.H3. Snímače ostatní 

195 D.5.   Laboratorní přístroje 

196 D.5.1.  Patologie (histopatologie, cytopatologie) 

197 D.5.1.1.H1. Automat barvicí 

198 D.5.1.1.H2. Automat barvicí 

199 D.5.1.2.     Mikrotom 

200 D.5.1.2.1.H1. Mikrotom rotační 

201 D.5.1.2.2.H1. Mikrotom sáňkový 

202 D.5.1.2.3.H1. Ultramikrotom 

203 D.5.1.2.4.H1. Vibratom 

204 D.5.1.2.5.H1. Kryostat 

205 D.5.1.2.5.H2. Kryostat 

206 D.5.1.3. Procesor tkáňový 

207 D.5.1.4.H1. Přístroj parafinový zalévací 

208 D.5.1.5.H2. Imunostainer 

209 D.5.1.6.H1. Automat montovací 

210 D.5.1.7.H1. Přístroj dekalcifikační 

211 D.5.1.8.H1. Stůl přikrajovací s odsáváním 

212 D.5.1.9. Lamač skla 
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213 D.5.1.10. Analyzátor genetický 

214 D.5.1.11. Mikrodisektor laserový 

215 D.5.1.12.H1. Tiskárna na potisk histologických skel 

216 D.5.1.13.H1. Tiskárna na potisk histologických kazet 

217 D.5.1.13.H2. Tiskárna na potisk histologických kazet 

218 D.5.1.14.H1. Pila vibrační 

219 D.5.1.14.H2. Pila vibrační 

220 D.5.1.15.H1. Deska chladící 

221 D.5.1.16.H1. Deska topná 

222 D.5.1.16.H2. Deska topná 

223 D.5.2. Klinická mikrobiologie 

224 D.5.2.1. Analyzátor automatický mikrobiologický 

225 D.5.2.2.H1. Analyzátor serologický 

226 D.5.2.3.H1. Analyzátor chemiluminiscenční 

227 D.5.2.4.H1. Luminometr 

228 D.5.2.4.H2. Luminometr 

229 D.5.2.4.H3. Luminometr 

230 D.5.2.5. Densilametr 

231 D.5.2.6.H1. Anaerostat 

232 D.5.2.7.H1. Systém hemokultivační 

233 D.5.2.8.H1. Aeroskop 

234 D.5.3. Klinická biochemie a imunologie 

235 D.5.3.1. Analyzátor 

236 D.5.3.1.1.H1. Analyzátor universální modulární 

237 D.5.3.1.1.H2. Analyzátor universální modulární 

238 D.5.3.1.1.H3. Analyzátor universální modulární 

239 D.5.3.1.2. Linka perianalytická (pre-, postanalytická) 

240 D.5.3.1.3. Modul biochemický 

241 D.5.3.1.4. Modul imunologický 

242 D.5.3.1.5.H1. Iontově selektivní elektrody - modul 

243 D.5.3.1.5.H2. Iontově selektivní elektrody - modul 

244 D.5.3.1.5.H3. Iontově selektivní elektrody - modul 

245 D.5.3.2.H1. Analyzátor biochemický samostatný 

246 D.5.3.2.H2. Analyzátor biochemický samostatný 

247 D.5.3.2. Analyzátor biochemický samostatný 

248 D.5.3.2.1. Analyzátory biochemický samostatný - point-of-care testing 

249 D.5.3.2.1.1.H1. Analyzátory - point-of-care testing 

250 D.5.3.2.1.1.H2. Analyzátory - point-of-care testing 

251 D.5.3.2.1.1.H3. Analyzátory - point-of-care testing 

252 D.5.3.3.     Linka perianalytická, postanalytická 

253 D.5.3.3.1.H1. Linka perianalytická (pre-, postanalytická) 

254 D.5.3.3.1.H2. Linka perianalytická (pre-, postanalytická) 

255 D.5.3.3.2.H1. Linka preanalytická 

256 D.5.3.3.2.H2. Linka preanalytická 

257 D.5.3.3.2.H3. Linka preanalytická 
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258 D.5.3.4.H1. Analyzátor imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory z 
bodů  D.5.3.24, D.5.3.25, kdy analyzátory různých výrobců mohou 
používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných 
látek) 

259 D.5.3.4.H2. Analyzátor imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory z 
bodů  D.5.3.24, D.5.3.25, kdy analyzátory různých výrobců mohou 
používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných 
látek) 

260 D.5.3.4.H3. Analyzátor imunochemický (většinově zahrnuje i analyzátory z 
bodů  D.5.3.24, D.5.3.25, kdy analyzátory různých výrobců mohou 
používat různé způsoby značení protilátek pro stanovení stejných 
látek) 

261 D.5.3.5.H1.  Iontově selektivní elektrody - analyzátor 

262 D.5.3.5.H2. Iontově selektivní elektrody - analyzátor 

263 D.5.3.5.H3.  Iontově selektivní elektrody - analyzátor 

264 D.5.3.6.H1. Analyzátor imunologický pro imunosorbční rozbor metodou 
enzymatické vazby  

265 D.5.3.6.H2. Analyzátor imunologický pro imunosorbční rozbor metodou 
enzymatické vazby  

266 D.5.3.7.H1. Cytometr průtokový 

267 D.5.3.7.H2. Cytometr průtokový 

268 D.5.3.7.H3. Cytometr průtokový 

269 D.5.3.8.H1.  Analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy 

270 D.5.3.8.H2. Analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy 

271 D.5.3.10.H1. Analyzátor močového sedimentu 

272 D.5.3.10.H2. Analyzátor močového sedimentu 

273 D.5.3.10.H3. Analyzátor močového sedimentu 

274 D.5.3.11.H1. Osmometr 

275 D.5.3.11.H2. Osmometr 

276 D.5.3.12.    Chromatograf 

277 D.5.3.12.1.H1. Chromatograf plynový 

278 D.5.3.12.2.H1. Chromatograf kapalinový 

279 D.5.3.12.2.H2. Chromatograf kapalinový 

280 D.5.3.12.2.H3. Chromatograf kapalinový 

281 D.5.3.12.3. Chromatograf nanoLC 

282 D.5.3.12.4.H1. Chromatograf iontový 

284 D.5.3.14.    Spektrometr hmotnostní 

285 D.5.3.14.1.H1. Systém plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie  

286 D.5.3.14.2. Systém plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie  

287 D.5.3.14.3.H1. Systém kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem 

288 D.5.3.14.4.H1. Systém tandemové hmotnostní spektrometrie  
ve spojení s kapalinovou chromatografií  

289 D.5.3.14.4.H2. Systém tandemové hmotnostní spektrometrie  
ve spojení s kapalinovou chromatografií  
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290 D.5.3.14.4.H3. Systém tandemové hmotnostní spektrometrie  
ve spojení s kapalinovou chromatografií  

291 D.5.3.14.5.H1. Systém MALDI / TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, 
s analyzátorem doby letu Time of Flight) 

292 D.5.3.15.H1.  Spektrometr atomový absorpční 

293 D.5.3.16.    Polarograf  

294 D.5.3.17.    Elektroforéza 

295 D.5.3.17.1.H1. Elektroforéza horizontální 

296 D.5.3.17.2.H1. Elektroforéza vertikální 

297 D.5.3.17.2.H2. Elektroforéza vertikální 

298 D.5.3.17.3.H1. Kapilární elektroforéza 

299 D.5.3.17.3.H2. Kapilární elektroforéza 

300 D.5.3.17.4.H1. Automatizovaný systém na principu kapilární elektroforézy - 
Minicap 

301 D.5.3.17.5.H1. Napěťové zdroje 

302 D.5.3.17.5.H2. Napěťové zdroje 

303 D.5.3.17.5.H3. Napěťové zdroje 

304 D.5.3.17.6.H1. Automatizovaný systém na principu elektroforézy - Experion 

305 D.5.3.17.7.H1. Zařízení pro blotting 

306 D.5.3.18.H1. Fotometr plamenový 

307 D.5.3.18.H2. Fotometr plamenový 

308 D.5.3.19.H1. Nefelometr 

309 D.5.3.19.H2. Nefelometr 

310 D.5.3.20.H1.    Glukometr 

311 D.5.3.20.H2.    Glukometr 

312 D.5.3.21.H1. pH-metr 

313 D.5.3.21.H2. pH-metr 

314 D.5.3.22.H1. Konduktometr 

315 D.5.3.22.H2. Konduktometr 

316 D.5.3.22.H3. Konduktometr 

317 D.5.3.23.   Analyzátor pro radioimmunoassay  

318 D.5.3.23.1.H1. Analyzátor pro radioimmunoassay (RIA/IRMA) 

319 D.5.3.23.2.H1. Gamma čítač 

320 D.5.3.24.H1. Analyzátor pro fluoroimmunoassay  

321 D.5.3.24.H2. Analyzátor pro fluoroimmunoassay  

322 D.5.3.24.H3. Analyzátor pro fluoroimmunoassay  

323 D.5.3.25.    Analyzátor chemiluminiscenční 

324 D.5.3.26.    Analyzátory ostatní  

325 D.5.3.27.    EliSpot / FluoroSpot reader  

326 D.5.3.28.H1. Turbidimetr 

327 D.5.3.29.H1. Luminometr 

328 D.5.3.30.H1. Denzitometr 

329 D.5.3.31.    Kolorimetr  

330 D.5.3.32.H1. Systém detekce povrchové rezonance plasmonů 

331 D.5.4.  Hematologie 
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332 D.5.4.1.     Analyzátor hematologický 

333 D.5.4.1.1. Analyzátor hematologický poloautomatický 

334 D.5.4.1.2.H1. Analyzátor hematologický automatický 

335 D.5.4.1.2.H2. Analyzátor hematologický automatický 

336 D.5.4.1.2.H3. Analyzátor hematologický automatický 

337 D.5.4.1.3. Analyzátor hematologický automatický multiparametrický 

338 D.5.4.1.4.H1. Automat nátěrový a barvící 

339 D.5.4.1.5.H1. Systém digitální morfologie 

340 D.5.4.1.5.H2. Systém digitální morfologie 

341 D.5.4.1.6.H1. Linka hematologická modulární 

342 D.5.4.1.6.H2. Linka hematologická modulární 

343 D.5.4.1.6.H3. Linka hematologická modulární 

344 D.5.4.1.7.H1.   Hematologické počítadlo krevního diferenciálu 

345 D.5.4.1.7.H2.   Hematologické počítadlo krevního diferenciálu 

346 D.5.4.1.8.H1.  Hemoglobinmetr 

347 D.5.4.2. Analyzátor koagulační 

348 D.5.4.2.1.H1. Analyzátor koagulační základní point-of-care testing 

349 D.5.4.2.1.H2. Analyzátor koagulační základní point-of-care testing 

350 D.5.4.2.1.H3. Analyzátor koagulační základní point-of-care testing 

351 D.5.4.2.2.H1. Analyzátor koagulační komplexní laboratorní 

352 D.5.4.2.2.H2. Analyzátor koagulační komplexní laboratorní 

353 D.5.4.2.2.H3. Analyzátor koagulační komplexní laboratorní 

354 D.5.4.2.3.H1. Analyzátor koagulační komplexní laboratorní 

355 D.5.4.4.H1. Agregometr 

356 D.5.4.5.H1. Tromboelastograf 

357 D.5.4.5.H2. Tromboelastograf 

358 D.5.4.5.H3. Tromboelastograf 

359 D.5.4.6. Viskozimetr 

360 D.5.4.7. Separátor krevních složek 

361 D.5.4.8. Imunoadsorbční automat 

362 D.5.4.9. Přístroj pro rheoferézu 

363 D.5.4.10. Přístroj pro extrakorporální fotochemoterapii 

364 D.5.4.11. Odběrové míchací váhy 

365 D.5.4.12. Lisy na krevní plazmu 

366 D.5.4.13. Ozařovač transfuzních přípravků    

367 D.5.4.14. Analyzátor imunochemický na principu ELFA (Enzyme Linked 
Fluorescent Assay) 

368 D.5.5. Genetika 

369 D.5.5.1. Genetický analyzátor (sekvenátor) 

370 D.5.5.1.1.H1. Přístroj pro Sangerovo sekvenování 

371 D.5.5.1.1.H2. Přístroj pro Sangerovo sekvenování 

372 D.5.5.1.1.H3. Přístroj pro Sangerovo sekvenování 

373 D.5.5.1.2.H1. Přístroj pro sekvenování nové generace 

374 D.5.5.1.2.H2. Přístroj pro sekvenování nové generace 

375 D.5.5.1.2.H3. Přístroj pro sekvenování nové generace 
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376 D.5.5.2.     Cyklér polymerázové řetězové reakce  

377 D.5.5.2.1.   Real-time cyklér polymerázové řetězové reakce  

378 D.5.5.2.2.   Gradientový cyklér polymerázové řetězové reakce  

379 D.5.5.2.3.   Fast cyklér polymerázové řetězové reakce  

380 D.5.5.3.     Detekční systém pro gelovou dokumentaci 

381 D.5.5.3.1.   Detekční systém pro chemiluminiscenci 

382 D.5.5.4.     Systém pro digitální polymerázové řetězové reakce  

383 D.5.5.5.     Přístroj pro izolaci nukleonových kyselin 

384 D.5.5.6.     Počítač buněk (cell counter) 

385 D.5.5.7.     Pipetovací automat 

386 D.5.5.8.     Systém pro multiplexní kvantitativní imunoanalýzu  (Luminex) 

387 D.5.5.9.     Systém pro vyhodnocení morfologie spermií 

388 D.5.5.10.    Mikromanipulátor 

389 D.5.6.   Všeobecné laboratorní vybavení 

390 D.5.6.1.     Centrifugy  

391 D.5.6.1.1.   Centrifuga stolní  

392 D.5.6.1.1.1.H1. Centrifuga stolní nechlazená 

393 D.5.6.1.1.1.H2. Centrifuga stolní nechlazená 

394 D.5.6.1.1.1.H3. Centrifuga stolní nechlazená 

395 D.5.6.1.1.2.H1. Centrifuga stolní chlazená 

396 D.5.6.1.1.2.H2. Centrifuga stolní chlazená 

397 D.5.6.1.1.2.H3. Centrifuga stolní chlazená 

398 D.5.6.1.1.3.H1. Mikrocentrifuga 

399 D.5.6.1.1.3.H2. Mikrocentrifuga 

400 D.5.6.1.1.4.H1. Centrifuga promývací 

401 D.5.6.1.1.5. Centrifuga na gelové karty 

402 D.5.6.1.2.   Centrifuga velkoobjemová 

403 D.5.6.1.2.1.H1. Centrifuga velkoobjemová standard 

404 D.5.6.1.2.1.H2. Centrifuga velkoobjemová standard 

405 D.5.6.1.2.1.H3. Centrifuga velkoobjemová standard 

406 D.5.6.1.2.2.H1. Centrifuga transfuzní 

407 D.5.6.1.2.3.H1. Ventilovaná volně stojící centrifuga 

408 D.5.6.1.3.H1. Ultracentrifuga 

409 D.5.6.1.3.H2. Ultracentrifuga 

410 D.5.6.2. Mikroskop 

411 D.5.6.2.1.H1. Mikroskop optický  

412 D.5.6.2.1.H2. Mikroskop optický 

413 D.5.6.2.1.H3. Mikroskop optický 

414 D.5.6.2.2.H1. Mikroskop fluorescenční 

415 D.5.6.2.2.H2. Mikroskop fluorescenční 

416 D.5.6.2.2.H3. Mikroskop fluorescenční 

417 D.5.6.2.3.H1. Mikroskop inverzní 

418 D.5.6.2.3.H2. Mikroskop inverzní 

419 D.5.6.2.3.H3. Mikroskop inverzní 

420 D.5.6.2.4.H1. Mikroskop s fázovým kontrastem 
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421 D.5.6.2.4.H2. Mikroskop s fázovým kontrastem 

422 D.5.6.2.5.H1. Mikroskop konfokální 

423 D.5.6.2.5.H2. Mikroskop konfokální 

424 D.5.6.2.6.H1. Mikroskop elektronový 

425 D.5.6.2.6.H2. Mikroskop elektronový 

426 D.5.6.2.6.H3. Mikroskop elektronový 

427 D.5.6.2.7.H1. Mikroskop stereoskopický 

428 D.5.6.2.7.H2. Mikroskop stereoskopický 

429 D.5.6.2.7.H3. Mikroskop stereoskopický 

430 D.5.6.3.     Spektrofotometr/Fotometr 

431 D.5.6.3.1.H1. Spektrofotometr pro viditelné spektrum (Vis)  

432 D.5.6.3.2.H1.  Spektrofotometr - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) 

433 D.5.6.3.2.H2.  Spektrofotometr - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) 

434 D.5.6.3.2.H3. Spektrofotometr - Ultrafialovo-viditelná spektroskopie (UV/VIS) 

435 D.5.6.3.3.H1. Spektrofotometr - ultrafialových , viditelných a blízkých 
infračervených spekter (UV/Vis/NIR)  

436 D.5.6.3.4.H1. Spektrofluorimetr 

437 D.5.6.3.4.H2. Spektrofluorimetr 

438 D.5.6.3.4.H3. Spektrofluorimetr 

439 D.5.6.3.5.H1. Fluorescenční skener 

440 D.5.6.3.5.H2. Fluorescenční skener 

441 D.5.6.3.6.   Spektrometr infračervený 

442 D.5.6.3.7.H1. Spektrofotometr na mikrodesky 

443 D.5.6.3.7.H2. Spektrofotometr na mikrodesky 

444 D.5.6.3.7.H3. Spektrofotometr na mikrodesky 

445 D.5.6.3.8.H1. Nanospektrofotometr 

446 D.5.6.3.8.H2. Nanospektrofotometr 

447 D.5.6.3.8.H3. Nanospektrofotometr 

448 D.5.6.3.9.H1. Fotometr 

449 D.5.6.3.9.H2. Fotometr 

450 D.5.6.3.9.H3. Fotometr 

451 D.5.6.3.10.H1. Hemoglobinmetr 

452 D.5.6.4.H1.  Zařízení pro mikrofotografii 

453 D.5.6.4.H2. Zařízení pro mikrofotografii 

454 D.5.6.5.     Box ochranný biologický 

455 D.5.6.5.1.H1. Box laminární (tř. I) 

456 D.5.6.5.1.H2. Box laminární (tř. I) 

457 D.5.6.5.2.H1. Mikrobiologický bezpečnostní box (Biohazard box, tř.II) 

458 D.5.6.5.2.H2. Mikrobiologický bezpečnostní box (Biohazard box, tř.II) 

459 D.5.6.5.2.H3. Mikrobiologický bezpečnostní box (Biohazard box, tř.II) 

460 D.5.6.5.3. Mikrobiologický bezpečnostní box pro práci s izotopy 

461 D.5.6.5.4.H1. Biologický bezpečnostní izolátor (tř. III) 

462 D.5.6.5.4.H2. Biologický bezpečnostní izolátor (tř. III) 

463 D.5.6.5.4.H3. Biologický bezpečnostní izolátor (tř. III) 

464 D.5.6.5.5.H1. Box - Polymerázová řetězová reakce 
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465 D.5.6.5.5.H2. Box - Polymerázová řetězová reakce 

466 D.5.6.6.H1. Box anaerobní 

467 D.5.6.6.H2. Box anaerobní 

468 D.5.6.6.H3. Box anaerobní 

469 D.5.6.7.H1. Box hypoxický 

470 D.5.6.7.H2. Box hypoxický 

471 D.5.6.8.  Digestoř 

472 D.5.6.8.1.H1. Digestoř chemická s odtahem 

473 D.5.6.8.1.H2. Digestoř chemická s odtahem 

474 D.5.6.8.1.H3. Digestoř chemická s odtahem 

475 D.5.6.8.2.H1. Digestoř pro práci s izotopy 

476 D.5.6.8.3.H1. Digestoř bezodtahová 

477 D.5.6.8.3.H2. Digestoř bezodtahová 

478 D.5.6.9. Termostat 

479 D.5.6.9.1.H1. Termostat biologický 

480 D.5.6.9.1.H2. Termostat biologický 

481 D.5.6.9.1.H3. Termostat biologický 

482 D.5.6.9.2.H1. CO2 inkubátor 

483 D.5.6.9.2.H2. CO2 inkubátor 

484 D.5.6.9.2.H3. CO2 inkubátor 

485 D.5.6.9.3.H1. CO2/O2/N2 inkubátor 

486 D.5.6.9.3.H2. CO2/O2/N2 inkubátor 

487 D.5.6.9.4.H1. Inkubátor na gelové karty 

488 D.5.6.9.5.H1.  Termostat blokový 

489 D.5.6.9.5.H2. Termostat blokový 

490 D.5.6.9.5.H3. Termostat blokový 

491 D.5.6.9.6.H1. Termostat chlazený 

492 D.5.6.9.6.H2. Termostat chlazený 

493 D.5.6.9.6.H3. Termostat chlazený 

494 D.5.6.9.7.H1. Termostat třepací 

495 D.5.6.9.7.H2. Termostat třepací 

496 D.5.6.9.7.H3. Termostat třepací 

497 D.5.6.9.8.H1. Termostat třepací na mikrodesky 

498 D.5.6.9.9.H1. Termostat ponorný oběhový 

499 D.5.6.9.9.H2. Termostat ponorný oběhový 

500 D.5.6.9.9.H3. Termostat ponorný oběhový 

501 D.5.6.10.    Lázeň 

502 D.5.6.10.1.H1. Lázeň vodní 

503 D.5.6.10.1.H2. Lázeň vodní 

504 D.5.6.10.1.H3. Lázeň vodní 

505 D.5.6.10.2.H1. Lázeň olejová 

506 D.5.6.11.H1. Pec hybridizační 

507 D.5.6.11.H2. Pec hybridizační 

508 D.5.6.11.H3. Pec hybridizační 

509 D.5.6.12.    Transiluminátor 
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510 D.5.6.13.    Chladící zařízení 

511 D.5.6.13.1.  Chladnička 

512 D.5.6.13.2. Chladová komora 

513 D.5.6.13.3. Krevní banka 

514 D.5.6.14.    Mrazicí zařízení 

515 D.5.6.14.1.  Mraznička 

516 D.5.6.14.2.  Box mrazicí pro transfuzní účely (-40°C) 

517 D.5.6.14.3.  Box hlubokomrazicí (-86°C) 

518 D.5.6.14.4.  Box kryogenní (-160°C) 

519 D.5.6.14.5.  Dewarova nádoba 

520 D.5.6.14.6.  Dewarova nádoba transportní 

521 D.5.6.14.7.  Programovatelný zmrazovač 

522 D.5.6.14.8.  Šokový zmrazovač krevní plazmy 

523 D.5.6.15.    Drobné přístroje (třepačky, míchačky…) 

524 D.5.6.16.    Váhy 

525 D.5.6.16.1.  Předvážky 

526 D.5.6.16.2.H1. Váhy laboratorní 

527 D.5.6.16.2.H2. Váhy laboratorní 

528 D.5.6.16.2.H3. Váhy laboratorní 

529 D.5.6.16.3.H1. Váhy analytické 

530 D.5.6.16.3.H2. Váhy analytické 

531 D.5.6.16.3.H3. Váhy analytické 

532 D.5.6.16.4.H1. Mikrováhy pro kalibraci pipet 

533 D.5.6.17.    Pipety a dávkovače 

534 D.5.6.17.1.H1. Pipeta mechanická 

535 D.5.6.17.2.H1. Pipeta elektronická 

536 D.5.6.17.2.H2. Pipeta elektronická 

537 D.5.6.17.3.H1. Pipetovací nástavec 

538 D.5.6.17.4.H1. Dávkovač 

539 D.5.6.18.H1. Myčka skla Myčka laboratorní 

540 D.5.6.18.H2. Myčka skla Myčka laboratorní 

541 D.5.6.18.H3. Myčka skla Myčka laboratorní 

542 D.5.6.19.H1. Autokláv laboratorní 

543 D.5.6.19.H2. Autokláv laboratorní 

544 D.5.6.19.H3. Autokláv laboratorní 

545 D.5.6.20.H1.  Horkovzdušný sterilizátor 

546 D.5.6.20.H2. Horkovzdušný sterilizátor 

547 D.5.6.20.H3. Horkovzdušný sterilizátor 

548 D.5.6.21.H1.  Sušárna laboratorní 

549 D.5.6.21.H2. Sušárna laboratorní 

550 D.5.6.21.H3. Sušárna laboratorní 

551 D.5.6.22.H1. Svářečka impulzní 

552 D.5.6.22.H2. Svářečka impulzní 

553 D.5.6.22.H3. Svářečka impulzní 

554 D.5.6.23.H1.   Svářečka sterilní 
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555 D.5.6.23.H2. Svářečka sterilní 

556 D.5.6.23.H3. Svářečka sterilní 

557 D.5.6.24.H1. Počítačka buněk 

558 D.5.6.24.H2. Počítačka buněk 

559 D.5.6.24.H3. Počítačka buněk 

560 D.5.6.25.H1. Harvestor 

561 D.5.6.26.H1. Scintilační čítač 

562 D.5.6.26.H2. Scintilační čítač 

563 D.5.6.26.H3. Scintilační čítač 

564 D.5.6.27.H1. Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) 

565 D.5.6.27.H2. Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) 

566 D.5.6.27.H3. Zařízení na úpravu vody (reverzní osmóza, přístroj destilační) 

567 D.5.6.28.H1. Čistička ultrazvuková 

568 D.5.6.28.H2. Čistička ultrazvuková 

569 D.5.6.28.H3. Čistička ultrazvuková 

570 D.5.6.29.H1. Koncentrátor vzorků vakuový 

571 D.5.6.29.H2. Koncentrátor vzorků vakuový 

572 D.5.6.29.H3. Koncentrátor vzorků vakuový 

573 D.5.6.30.H1. Homogenizátor 

574 D.5.6.30.H2. Homogenizátor 

575 D.5.6.30.H3. Homogenizátor 

576 D.5.6.31.H1. Promývačka na mikrodesky 

577 D.5.6.31.H2. Promývačka na mikrodesky 

578 D.5.6.31.H3. Promývačka na mikrodesky 

579 D.5.6.32.    Systém monitorace vnitřního prostředí 

580 D.5.6.32.1. Ústředna monitorovací 

581 D.5.6.32.2.H1. Datalogger pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku 

582 D.5.6.32.2.H2. Datalogger pro záznam teploty, vlhkosti, tlaku 

583 T. Terapeutické 

584 T.1. Symulační systémy 

585 T.1.1. Simulátory 

586 T.1.1.1.H1. Rentgenový simulátor 

587 T.1.1.2.H1. Simulátor výpočetní tomografie 

588 T.1.1.2.H2. Simulátor výpočetní tomografie 

589 T.1.1.2.H3. Simulátor výpočetní tomografie 

590 T.1.1.3.H1. Simulátor virtuální  

591 T.1.1.4.H1. Zařízení pro lokalizaci rentgenovým zářením (portální zobrazovače, 
počítačová tomografie s kuželovým svazkem)  

592 T.1.1.5.H1. Zařízení pro lokalizaci mikrovlnným zářením zářením (portální 
zobrazovače, počítačová tomografie s kuželovým svazkem)  

593 T.1.1.6.H1. Ostatní simulační a lokalizační systémy 

594 T.1.2. Ozařovací systémy 

595 T.1.2.1. Ozařovače terapeutické 

596 T.1.2.1.1.H1. Ozařovač terapeutický jednoduchý ‐ lineární urychlovač  

597 T.1.2.1.1.H2. Ozařovač terapeutický jednoduchý ‐ lineární urychlovač  



   

39 
 

598 T.1.2.1.1.H3. Ozařovač terapeutický jednoduchý ‐ lineární urychlovač  

599 T.1.2.1.2.H1. Ozařovač terapeutický kompozitní (radioterapie s modulovanou 
intenzitou, radioterapie řízená obrazem)  

600 T.1.2.1.2.H2. Ozařovač terapeutický kompozitní (radioterapie s modulovanou 
intenzitou, radioterapie řízená obrazem)  

601 T.1.2.1.2.H3. Ozařovač terapeutický kompozitní (radioterapie s modulovanou 
intenzitou, radioterapie řízená obrazem)  

602 T.1.2.1.3. Ozařovač terapeutický speciální 

603 T.1.2.1.4.H1. Ozařovač terapeutický ‐ lineární urychlovač s robotickým ramenem 
(Cyberknife)  

604 T.1.2.1.5.H1. Ozařovač terapeutický pro helikální tomoterapii (TomoTherapy) 

605 T.1.2.1.6.H1. Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou 
radioterapii 

606 T.1.2.1.6.H2. Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou 
radioterapii  

607 T.1.2.1.6.H3. Ozařovač terapeutický pro objemově modulovanou obloukovou 
radioterapii  

608 T.1.2.1.8. Ozařovač protonový 

609 T.1.2.2. Radionuklidové ozařovače 

610 T.1.2.2.1. Ozařovač kobaltový  

611 T.1.2.2.2. Ozařovač cesiový 

612 T.1.2.2.3.H1. Leksellův gama nůž 

613 T.1.2.2.4.H1. Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading  

614 T.1.2.2.4.H2. Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading  

615 T.1.2.2.4.H3. Ozařovače brachyterapeutické – zařízení pro afterloading  

616 T.1.2.2.5. Ostatní brachyterapeutické ozařovače 

617 T.1.2.3.H1. Rentgenové ozařovače  

618 T.1.2.3.H2. Rentgenové ozařovače  

619 T.1.2.3.H3. Rentgenové ozařovače  

620 T.1.3. Dozimetrické přístroje a fantomy 

621 T.1.3.1.H1. Dozimetry pro stanovení dávky 

622 T.1.3.2. Dozimetry pro relativní měření 

623 T.1.3.3.H1. Dozimetry in vivo 

624 T.1.3.4. Dozimetry pro zajištění jakosti terapeutických ozařovačů 

625 T.1.3.5.H1. Dozimetry pro kontrolu ozařovacích plánů 

626 T.1.3.5.H2. Dozimetry pro kontrolu ozařovacích plánů 

627 T.1.3.6.H1. Fantomy vodní pro sběr dozimetrických dat 

628 T.1.3.7.H1. Fantomy anatomické 

629 T.1.3.8.H1. Fantomy pro zajištění jakosti zobrazovacích metod 

630 T.1.3.9.H1. Fantomy pro zajištění jakosti ozařovacích plánů 

631 T.1.3.10.H1. Fantomy pro speciální metody léčby (stereotaxe, celotělové 
ozařování atd.) 

632 T.1.3.11.H1. Fantomy malé vodní pro absolutní dosimetrii 

633 T.1.3.12. Fantomy 3D 

634 T.1.4. Plánovací a verifikační systémy pro radioterapii 
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635 T.1.4.1.H1. Plánovací systém pro externí radioterapii 

636 T.1.4.1.H2. Plánovací systém pro externí radioterapii 

637 T.1.4.1.H3. Plánovací systém pro externí radioterapii 

638 T.1.4.2.H1. Plánovací systém pro radioterapii s modulovanou intenzitou, 
radioterapii řízenou obrazem, objemově modulovanou 
obloukovou radioterapie   

639 T.1.4.2.H2. Plánovací systém pro radioterapii s modulovanou intenzitou, 
radioterapii řízenou obrazem, objemově modulovanou 
obloukovou radioterapie   

640 T.1.4.2.H3. Plánovací systém pro radioterapii s modulovanou intenzitou, 
radioterapii řízenou obrazem, objemově modulovanou 
obloukovou radioterapie   

641 T.1.4.3.H1. Plánovací systémy pro speciální léčebné metody (stereotaxe, 
celotělové ozařování atd.) 

642 T.1.4.4.H1. Plánovací systémy pro brachyterapii afterloadingovým systémem 

643 T.1.4.5. Plánovací systémy pro brachyterapii ostatní (např. I‐125 zrna, atd.) 

644 T.1.4.6.H1. Verifikační počítačové systémy pro externí radioterapii 

645 T.1.4.7. Verifikační počítačové systémy pro speciální metody léčby 

646 T.1.4.8. Verifikační počítačové systémy ostatní 

647 T.1.4.9. Další systémy (zakreslování, verifikace apod.) 

648 T.1.5. Pomocná zařízení pro radioterapii 

649 T.1.5.1.H1. Zařízení na výrobu bloků 

650 T. Terapeutické 

651 T.2. Fyzioterapie (rehabilitační) 

652 T.2.1. Přístroje pro elektroterapii 

653 T.2.1.1.H1.  Přístroj pro aplikaci elektroterapie vč. vakuové jednotky 

654 T.2.1.1.H2. Přístroj pro kombinovanou terapii (kontaktní 
elektroultrasonoterapie) 

655 T.2.1.3.H1. Přístroj pro vysokofrekvenční terapii 

656 T.2.1.4.H1.  Přístroj pro distanční elektroterapie 

657 T.2.1.5.H1. Přístroj pro magnetoterapie 

658 T.2.1.6.H3. Přístroj pro elektroterapii - WalkAide systém 

659 T.2.2. Přístroje pro fototerapii 

660 T.2.2.1. Nepolarizované světlo 

661 T.2.2.1.1.H1. Přístroj pro fototerapii emitující infračervené záření 

662 T.2.2.1.1.H2. Přístroj pro fototerapii emitující infračervené záření 

663 T.2.2.2. Polarizované světlo 

664 T.2.2.2.1.H2. Laser 

665 T.2.2.2.2.H1. Biolampa 

666 T.2.3. Přístroje pro lokální kryoterapii 

667 T.2.3.1.H2. Přístroj pro lokální kryoterapii 

668 T.2.4. Přístroje pro mechanoterapii 

669 T.2.4.1.H1. Přístroj pro mechanoterapii - Trakce přístrojová 

670 T.2.4.2.H1. Přístroj pro kompresní terapii 

671 T.2.4.3. Přístroje pro vakuum-kompresní terapii 
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672 T.2.4.3.1.H1. Přístroj pro základní vakuum-kompresní terapii 

673 T.2.4.3.1.H2. Přístroj pro vakuum-kompresní terapii s využitím CO2 

674 T.2.4.3.3.H2. Přístroj pro vakuum-kompresní terapii se základním diagnostickým 
modulem 

675 T.2.4.3.4.H3. Přístroj pro vakuum-kompresní terapii s rozšířeným diagnostickým 
modulem 

676 T.2.4.4.H1. Přístroj pro ultrazvukovou terapii 

677 T.2.4.5.H1. Přístroj pro terapii rázovou vlnou 

678 T.2.4.6. Přístroj pro mechanoterapii pasivními pohyby 

679 T.2.4.6.1.H1. Přístroj pro vakuum-kompresní terapii - Motomed 

680 T.2.4.6.2.H1. Fyzioterapie (rehabilitační), Přístroje pro vakuum-kompresní 
terapii - Motodlaha kolenní 

681 T.2.4.6.3.H1. Fyzioterapie (rehabilitační), Přístroje pro vakuum-kompresní 
terapii - Motodlaha ramenní 

682 T.2.4.7.H2. Fyzioterapie (rehabilitační), Přístroje pro vakuum-kompresní 
terapii - Přístroje pro terapii pomocí hluboké oscilace 

683 T.2.5.  Přístroje pro vertikalizaci 

684 T.2.5.1.H1. Vertikalizační lehátko 

685 T.2.5.2.H1. Vertikalizační stojan 

686 T.2.5.3.H2. Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní 
stimulaci 

687 T.2.6.  Přístroje pro funkční pohybovou terapii 

688 T.2.6.1.H3. Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou 
(lokomat) 

689 T.2.6.2.H3. Přístroj pro funkční pohybou terapii horních končetin 

690 T.2.6.3.H3. Přístroj pro funkční pohybou terapii horních končetin 

691 T.2.6.4.H1. Přístroj pro posturografii  

692 T.2.7. Přístroje pro terapii na podkladě analýzy pohybu 

693 T.2.7.1.H2. Dynamická deska 

694 T.2.7.2.H3. Dynamický chodník 

695 T.2.8. Přístroje pro hydroterapii 

696 T.2.8.1.H1. Celotělová vana 

697 T.2.8.2.H1. Končetinová vana 

698 T.3. Podpora a udržování životních funkcí 

699 T.3.1. Respirační systém 

700 T.3.1.1. Konvenční ventilace 

701 T.3.1.1.1.H1. Ventilátor transportní 

702 T.3.1.1.2.H1. Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci 

703 T.3.1.1.2.H2. Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci 

704 T.3.1.1.2.H3. Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci 

705 T.3.1.1.3.H1. Ventilátor pro domácí péči 

706 T.3.1.2.  Nekonvenční ventilace 

707 T.3.1.2.1.H1. Ventilátor vysokofrekvenční (oscilační) 

708 T.3.1.2.2.H1. Ventilátor vysokofrekvenční (tryskový) 

709 T.3.1.2.2.H2. Ventilátor vysokofrekvenční (tryskový) 
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710 T.3.1.3.  Eliminace CO2 

711 T.3.1.3.1.H1. Zařízení pro pasivní eliminaci CO2 

712 T.3.1.3.1.H2. Zařízení pro aktivní eliminaci CO2 

713 T.3.2. Oběhový systém 

714 T.3.2.1. Systém pro mimotělní oběh levostranný/pravostranný 

715 T.3.2.1.1.H1. Systém pro extrakorporální mimotělní oběh 

716 T.3.2.1.1.H2. Systém pro extrakorporální mimotělní oběh 

717 T.3.2.1.2.H1. Systém pro extrakorporální membránovou oxygenaci   

718 T.3.2.1.2.H2. Systém pro extrakorporální membránovou oxygenaci   

719 T.3.2.1.3.H1. Přístroj autotransfuzní CELL SAVER  (pozn. při velkých ztrátách 
krve) 

720 T.3.2.2.H1. Systém pro intraaortální balonovou kontrapulzaci 

721 T.3.2.3. Defirilátory 

722 T.3.2.3.1.H1. Defibrilátor základní manuální 

723 T.3.2.3.1.H2. Defibrilátor základní manuální 

724 T.3.2.3.1.H3. Defibrilátor základní manuální 

725 T.3.2.3.2.H1. Defibrilátor automatický  

726 T.3.2.3.3.H1. Defibrilátor/monitor 

727 T.3.2.3.3.H2. Defibrilátor/monitor 

728 T.3.2.3.3.H3. Defibrilátor/monitor 

729 T.3.2.4.H1. Systém pro komprese hrudníku LUCAS 

730 T.3.2.5. Kardiostimulátory 

731 T.3.2.5.1.H1. Kardiostimulátor jednodutinový externí 

732 T.3.2.5.2.H1. Kardiostimulátor dvoudutinový externí 

733 T.3.2.5.2.H2. Kardiostimulátor dvoudutinový externí 

734 T.3.2.5.3. Kardiostimulátor transesofageální  

735 T.3.2.5.4. Kardiostimulátor transthorakální (je součástí defibrilátoru 
T.3.2.3.1.) 

736 T.3.3. Dialýza 

737 T.3.3.1.H1. Přístroj hemodialyzační 

738 T.3.3.1.H2. Přístroj hemodialyzační 

739 T.3.3.2.H2. Přístroj hemofiltrační  

740 T.3.3.3.H1. Přístroj pro peritoneální dialýzu 

741 T.3.3.3.H2. Přístroj pro peritoneální dialýzu 

742 T.3.3.4.H3. Přístroj hemodiafiltrační 

743 T.3.3.5.H3. Přístroj plazmaferetický 

744 T.3.3.6.H3. Přístroj hemoadsorbční  

745 T.3.3.7. Úpravna vody 

746 T.3.3.7.1.H1. Úpravna vody stabilní pro více HD přístrojů 

747 T.3.3.7.2.H1. Úpravna vody mobilní pro 1 HD přístroj 

748 T.3.3.7.2.H2. Úpravna vody mobilní pro 1 HD přístroj 

749 T.3.4. Hyperbarická kyslíková komora 

750 T.3.4.1.H1. Hyperbarická kyslíková komora přenosná 

751 T.3.4.2.H1. Hyperbarická kyslíková komora stacionární s přechodovou 
komorou 
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752 T.3.4.2.H2. Hyperbarická kyslíková komora stacionární s přechodovou 
komorou 

753 T.3.4.3.H1. Hyperbarická kyslíková komora transportní (vozidlo) 

754 T.4. Přístroje malé terapeutické všeobecné 

755 T.4.1. Pro dodávání tekutin 

756 T.4.1.1. Infuzní technika 

757 T.4.1.1.1.H1. Dávkovač lineární 

758 T.4.1.1.1.H2. Dávkovač lineární 

759 T.4.1.1.1.H3. Dávkovač lineární 

760 T.4.1.1.2.H1. Infuzní pumpa 

761 T.4.1.1.2.H3. Infuzní pumpa 

762 T.4.1.5.H1. Manžety přetlakové 

763 T.4.1.5.H3. Manžety přetlakové 

764 T.4.1.6.H1.  Ohřívač infuzních roztoků anebo krve 

765 T.4.1.6.H2. Ohřívač infuzních roztoků anebo krve 

766 T.4.1.7.H1. Rozmrazovač krevní plazmy 

767 T.4.1.7.H2. Rozmrazovač krevní plazmy 

768 T.4.1.7.H3. Rozmrazovač krevní plazmy 

769 T.4.2. Odsávačky 

770 T.4.2.1.H1. Odsávačka ejektorová 

771 T.4.2.2.H1. Odsávačka pro zapojení do centrálního rozvodu vakua 

772 T.4.2.2.H3. Odsávačka pro zapojení do centrálního rozvodu vakua 

773 T.4.2.3.H2. Odsávačka elektrická pro občasný provoz 

774 T.4.2.4.H2. Odsávačka elektrická pro dlouhodobý provoz 

775 T.4.2.4.H3. Odsávačka elektrická pro dlouhodobý provoz 

776 T.4.2.5.H2. Odsávačka elektrická s regulací podtlaku pro drenáže 

777 T.4.2.5.H3. Odsávačka elektrická s regulací podtlaku pro drenáže 

778 T.4.2.6.H1. Odsávačka manuální  

779 T.4.2.6.H3. Odsávačka manuální  

780 T.4.2.7.H2. Odsávačka bateriová  

781 T.4.2.7.H3. Odsávačka bateriová  

782 T.4.3. Aerosolová a kyslíková terapie 

783 T.4.3.1.    Nebulizátor studený 

784 T.4.3.1.1.H1. Nebulizátor kompresorový, tryskový 

785 T.4.3.1.2.H1. Nebulizátor ultrazvukový 

786 T.4.3.1.2.H3. Nebulizátor ultrazvukový 

787 T.4.3.2.H1. Nebulizátor tepelný 

788 T.4.3.2.H3. Nebulizátor tepelný 

789 T.4.3.3.H1. Zvlhčovač kyslíkový 

790 T.4.3.3.H2. Zvlhčovač kyslíkový 

791 T.4.3.3.H3. Zvlhčovač kyslíkový 

792 T.4.3.4.H1. Inhalátor 

793 T.4.3.4.H2. Inhalátor 

794 T.4.3.4.H3. Inhalátor 

795 T.4.4. Resuscitace 
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796 T.4.4.1.H1. Ambuvak 

797 T.4.4.1.H2. Ambuvak 

798 T.4.4.1.H3. Ambuvak 

799 T.4.4.2.H1. Resuscitátor automatický 

800 T.4.4.2.H2. Resuscitátor automatický 

801 T.4.4.2.H3. Resuscitátor automatický 

802 T.4.4.3. Laryngoskop 

803 T.4.4.3.1.H1. Rukojeť laryngoskopu 

804 T.4.4.3.1.H2. Rukojeť laryngoskopu 

805 T.4.4.3.1.H3. Rukojeť laryngoskopu 

806 T.4.4.3.2.H1. Lžíce laryngoskopu 

807 T.4.4.3.2.H2. Lžíce laryngoskopu 

808 T.4.4.3.2.H3. Lžíce laryngoskopu 

809 T.4.4.4.H1. Podpora a udržování životních funkcí 
Hemodialýza/hemofiltrace 

810 T.4.4.4.H3. Souprava pro resuscitaci 

811 T.4.4.5.H1. Ventil - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku 

812 T.4.4.5.H3. Ventil - ventilační režim Pozitivního end-expiračního tlaku 

813 T.4.5. Zařízení pro péči o pacienta 

814 T.4.5.1.   Matrace (podložka) s preventivním a léčebným účinkem 

815 T.4.5.1.1.H1. Matrace antidekubitní pasivní 

816 T.4.5.1.1.H2. Matrace antidekubitní pasivní 

817 T.4.5.1.1.H3. Matrace antidekubitní pasivní 

818 T.4.5.1.2.H1. Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní 

819 T.4.5.1.2.H2. Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní 

820 T.4.5.1.2.H3. Matrace pro prevenci a hojení dekubitů aktivní 

821 T.4.5.1.3.H2. Matrace pro hojení ran po popáleninách 

822 T.4.5.1.4.H1. Matrace vakuová 

823 T.4.5.1.4.H2. Matrace vakuová 

824 T.4.5.1.5.H1. Matrace výhřevná 

825 T.4.5.1.5.H2. Matrace výhřevná 

826 T.4.5.1.5.H3. Matrace výhřevná 

827 T.4.5.2.H1. Zařízení pro manipulaci s pacientem 

828 T.4.5.2.H2. Zařízení pro manipulaci s pacientem 

829 T.4.5.2.H3. Zařízení pro manipulaci s pacientem 

830 T.4.5.3.H1. Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře (Scoop rám) 

831 T.4.5.3.H3. Zvedací zařízení pro pacienty s poraněním páteře (Scoop rám) 

832 T.4.5.4.H3.  Lůžka speciální (provzdušňovaná, fluidní, aj.) 

833 T.5. Vybavení operačních sálů 

834 T.5.1. Operační stoly 

835 T.5.1.1.H1. Operační stůl systémový, mechanický polohovatelný 

836 T.5.1.2.H1. Operační stůl systémový, elektricky polohovatelný, s vyměnitelnou 
deskou 

837 T.5.1.2.H2. Operační stůl systémový, elektricky polohovatelný, s vyměnitelnou 
deskou 
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838 T.5.1.2.H3. Operační stůl systémový, elektricky polohovatelný, s vyměnitelnou 
deskou 

839 T.5.1.3.H1. Operační stůl mobilní, mechanicky polohovatelný 

840 T.5.1.4.H1. Operační stůl mobilní, elektricky polohovatelný 

841 T.5.1.4.H2. Operační stůl mobilní, elektricky polohovatelný 

842 T.5.1.4.H3. Operační stůl mobilní, elektricky polohovatelný 

843 T.5.2. Ohřívací/ochlazovací zařízení pro pacienta 

844 T.5.2.1.1. Ohřívací zařízení nepřímé s teplovodním ohřevem (matrace) 

845 T.5.2.1.2. Ohřívací podložka elektrická 

846 T.5.2.1.3. Ohřívací zařízení teplovzdušné 

847 T.5.2.1.4. Zařízení pro přímý ohřev/ochlazování katétrem 

848 T.5.3. Operační svítidla 

849 T.5.3.1.H1. Svítidlo operační čelní 

850 T.5.3.1.H2. Svítidlo operační čelní 

851 T.5.3.2.H1. Lampa mobilní vyšetřovací 

852 T.5.3.2.H2. Lampa mobilní vyšetřovací 

853 T.5.3.3.H1. Lampa operační stropní jednoramenná 

854 T.5.3.4.H2. Lampa operační stropní dvou/tříramenná 

855 T.5.3.5.H2. Lampa operační s lupou 

856 T.5.3.5.H3. Lampa operační stropní dvou/tříramenná s kamerou 

857 T.5.4. Anesteziologické přístroje 

858 T.5.4.1.H1. Přístroj anesteziologický 

859 T.5.4.1.H2. Přístroj anesteziologický 

860 T.5.4.1.H3. Přístroj anesteziologický 

861 T.5.4.2.H1. Přístroj anesteziologický s analýzou plynů 

862 T.5.4.2.H2. Přístroj anesteziologický s analýzou plynů 

863 T.5.4.2.H3. Přístroj anesteziologický s analýzou plynů 

864 T.5.4.3.H1. Přístroj anesteziologický, MRI kompatibilní 

865 T.5.4.3.H2. Přístroj anesteziologický, MRI kompatibilní 

866 T.5.4.4.H1. Odpařovač anestetik 

867 T.5.4.4.H2. Odpařovač anestetik 

868 T.5.5. Operační mikroskopy 

869 T.5.5.1.H1. Operační mikroskop pro všeobecné použití 

870 T.5.5.1.H2. Operační mikroskop pro všeobecné použití 

871 T.5.5.1.H3. Operační mikroskop pro všeobecné použití 

872 T.5.5.2.H2. Operační mikroskop neurochirurgický 

873 T.5.5.2.H3. Operační mikroskop neurochirurgický 

874 T.5.5.3.H1. Operační mikroskop gynekologický 

875 T.5.5.3.H2. Operační mikroskop gynekologický 

876 T.5.5.4.H1. Operační mikroskop  pro oční chirurgii 

877 T.5.5.4.H2. Operační mikroskop  pro oční chirurgii 

878 T.5.5.4.H3. Operační mikroskop  pro oční chirurgii 

879 T.5.5.5.H1. Operační mikroskop  pro otorinolaryngologii 

880 T.5.5.5.H3. Operační mikroskop  pro otorinolaryngologii 

881 T.5.5.6.H1. Operační mikroskop pro stomatochirurgii 
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882 T.5.5.6.H2. Operační mikroskop pro stomatochirurgii 

883 T.5.5.6.H3. Operační mikroskop pro stomatochirurgii 

884 T.5.6. Operační přístroje aktivní 

885 T.5.6.1. Generátor elektrochirurgický 

886 T.5.6.1.1.H1. Generátor elektrochirurgický pro malé výkony (do 100 W) 

887 T.5.6.1.1.H2. Generátor elektrochirurgický pro malé výkony (do 100 W) 

888 T.5.6.1.2.H1. Generátor elektrochirurgický neprogramovatelný 

889 T.5.6.1.2.H3. Generátor elektrochirurgický neprogramovatelný 

890 T.5.6.1.3.H3. Generátor elektrochirurgický programovatelný 

891 T.5.6.1.4.H3. Generátor elektrochirurgický s funkcí koagulace cév 

892 T.5.6.1.5.H3. Generátor elektrochirurgický s argonovou jednotkou 

893 T.5.6.1.6.H3. Generátor/vaporizátor pro artroskopii 

894 T.5.6.1.7.H1. Jednotka pro odsávání kouře 

895 T.5.6.1.7.H2. Jednotka pro odsávání kouře 

896 T.5.6.2.    Ultrazvukový chirurgický přístroj 

897 T.5.6.2.1.H3. Harmonický skalpel 

898 T.5.6.2.2.H3. Kavitační ultrazvukový chirurgický aspirátor  

899 T.5.6.2.3.H3. Ultrazvukový kostní skalpel  

900 T.5.6.3.   Laser operační 

901 T.5.6.3.1.H2. Laser chirurgický Argonový 

902 T.5.6.3.2.H2. Laser chirurgický Ho:YAG (Holmium-Yttrium-Aluminium-Granat) 

903 T.5.6.3.3.H2. Laser chirurgický Er:YAG (Erbium-Yttrium-Aluminium-Granat) 

904 T.5.6.3.4.H2. Laser chirurgický KTP (Potassium titanyl phosphate) 

905 T.5.6.3.5.H2. Laser chirurgický CO2  

906 T.5.6.3.6.H2. Laser chirurgický Nd:YAG/CO2 kombinovaný 

907 T.5.6.3.8.H2. Laser pro otorinolarygologické operace 

908 T.5.6.4.H2.   Kryokauter 

909 T.5.6.5. Motorový operační nástroj 

910 T.5.6.5.1.H1. Shaver pro artroskopii 

911 T.5.6.5.1.H2. Shaver pro artroskopii 

912 T.5.6.5.2.H1. Shaver operační pro otorinolarygologickéoperace 

913 T.5.6.5.2.H2. Shaver operační pro otorinolarygologickéoperace 

914 T.5.6.5.3.H2. Motorový systém elektrický 

915 T.5.6.5.4.H2. Motorový systém bateriový 

916 T.5.6.5.5.H2. Motorový systém pneumatický 

917 T.5.7. Soupravy 

918 T.5.7.1.  Souprava chirurgických operačních nástrojů (instrumentaria a 
operační síta) 

919 T.5.7.1.1. Souprava operačních nástrojů, základní, pro všobecné použití 

920 T.5.7.1.2. Souprava operačních nástrojů, artroskopická  

921 T.5.7.1.3. Souprava operačních nástrojů, kardio-thorakální 

922 T.5.7.1.4. Souprava operačních nástrojů, stomatologická 

923 T.5.7.1.5. Souprava operačních nástrojů, otorinolaryngologie 

924 T.5.7.1.5.1.  Souprava operačních nástrojů otorinolaryngologických 
endoskopických pro rhinologii a mikrolaryngoskopii 
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925 T.5.7.1.6. Souprava operačních nástrojů, laparoskopická 

926 T.5.7.1.7. Souprava operačních nástrojů, nefroskopická 

927 T.5.7.1.8. Vybavení operačních sálů 

928 T.5.7.1.8.1. Vybavení operačních sálů, soupravy - Instrumentarium páteřní  

929 T.5.7.1.8.2. Vybavení operačních sálů, soupravy - Instrumentarium kraniální 

930 T.5.7.1.9. Souprava operačních nástrojů, porodnicko/gynekologická 

931 T.5.7.1.10. Souprava operačních nástrojů, oční 

932 T.5.7.1.11. Souprava operačních nástrojů, cévní chirurgie 

933 T.5.7.1.11.1. Instrumentarium cévní základní 

934 T.5.7.1.11.2. Instrumentarium cévní kompletní  

935 T.5.7.1.12. Souprava operačních nástrojů, ortopedická 

936 T.5.7.1.12.1. Instrumentarium pro zevní fixaci 

937 T.5.7.1.13. Souprava operačních nástrojů, urologická 

938 T.5.7.1.14. Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii 

939 T.5.7.2.       Specifické samostatné nástroje 

940 T.5.7.2.1. Uretrotom 

941 T.5.8. Sterilizátory 

942 T.5.8.1.  Sterilizátor fyzikální 

943 T.5.8.1.1.H1. Sterilizátor horkovzdušný 

944 T.5.8.1.1.H2. Sterilizátor horkovzdušný 

945 T.5.8.1.1.H3. Sterilizátor horkovzdušný 

946 T.5.8.1.2.H1. Sterilizátor malý parní (stolní) 

947 T.5.8.1.2.H2. Sterilizátor malý parní (stolní) 

948 T.5.8.1.2.H3. Sterilizátor malý parní (stolní) 

949 T.5.8.1.3.H1. Sterilizátor velký parní (sálový)  

950 T.5.8.1.3.H2. Sterilizátor velký parní (sálový)  

951 T.5.8.1.3.H3. Sterilizátor velký parní (sálový)  

952 T.5.8.1.4.H2. Sterilizátor velký parní universální pro centrální sterilizaci 

953 T.5.8.1.4.H3. Sterilizátor velký parní universální pro centrální sterilizaci 

954 T.5.8.2. Sterilizátor chemický 

955 T.5.8.2.1.H1. Sterilizátor etylenoxydové 

956 T.5.8.2.1.H2. Sterilizátor etylenoxydové 

957 T.5.8.2.2.H2. Sterilizátor formaldehydové 

958 T.5.8.2.2.H3. Sterilizátor formaldehydové 

959 T.5.8.2.3.H1. Sterilizátor plazmové  

960 T.5.8.2.3.H2. Sterilizátor plazmové  

961 T.5.8.2.3.H3.  Sterilizátor plazmové  

962 T.5.8.2.4.H1. Sterilizátor kombinovaný 

963 T.5.8.2.4.H2. Sterilizátor kombinovaný 

964 T.5.8.2.4.H3. Sterilizátor kombinovaný 

965 T.5.9. Lithotriptory 

966 T.5.9.1. Lithotriptor rázovou vlnou 

967 T.5.9.2. Lithotriptor ultrazvukový 

968 T.5.9.4. Lithotriptor pneumatický 

969 T.5.9.5. Lithotriptor laserový  
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970 T.5.10. Navigační systémy 

971 T.5.10.1.H3. Navigační systém neurochirurgický 

972 T.5.10.2.H3. Navigační systém ortopedický 

973 T.5.10.3.H3. Navigační systém traumatologický 

974 T.5.10.4.H3. Navigační systém bronchoskopický 

975 T.5.10.5.H3. Navigační systém ostatní 

976 T.5.10.6.H2. Navigační systém pro otorinolaryngologie 

977 T.5.10.6.H3. Navigační systém pro otorinolaryngologie 

978 T.5.10.7.H3. Navigační systém pro kardiologii 

979 T.6. Minimálně invazivní chirurgie 

980 T.6.1. Laparoskopické sestavy 

981 T.6.1.1. Laparoskopická/endoskopická sestava 

982 T.6.1.2.H1. Insuflátor 

983 T.6.1.3.H1. Pumpa proplachová 

984 T.6.1.5.H1. Kamerová řídicí jednotka (videoprocesor) 

985 T.6.1.7.H1. Optiky laparoskopické 

986 T.6.1.8.H1. Monitor 

987 T.6.1.9.H1. Nástroj laparoskopické 

988 T.6.1.10.H1. Záznamové zařízení 

989 T.7. Robotické chirurgické systémy 

990 T.7.1.H3. Robotické chirurgické systémy, robotický systém víceramenný 

991 O. Ostatní 

992 O.1.    Kardiologie – invazivní 

993 O.1.1.H1. Zařízení záznamové katetrizační  

994 O.1.2.H1. Injektor tlakový  

995 O.1.3.H1. Kardiostimulátor programovatelný diagnostický 

996 O.1.3.H2. Kardiostimulátor programovatelný diagnostický 

997 O.1.4.H1. Zařízení pro elektrofyziologické studie 

998 O.1.5.H1.  Zařízení mapovací  

999 O.1.5.H2. Zařízení mapovací  

1000 O.1.5.H3. Zařízení mapovací  

1001 O.1.6.H1. Analyzátor kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – 
defibrilátoru 

1002 O.1.6.H2. Analyzátor kardiostimulátorů a implantabilního kardioverteru – 
defibrilátoru 

1003 O.1.9.H1. Navigační systém magnetický 

1004 O.1.10.H1.  Navigační systém robotický 

1005 O.1.11.  Katetry 

1006 O.1.11.1.H1. Intervenční 

1007 O.1.11.2.H1. Diagnostické 

1008 O.1.11.2.H2. Diagnostické 

1009  O.1.11.3.H1. Kombinované (intervenční / diagnostické) 

1010 O.2. Oční 

1011 O.2.1. Oftalmoskop 

1012 O.2.1.1. Oftalmoskop binokulární 
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1013 O.2.1.2.H2. Oftalmoskop laserový 

1014 O.2.1.2.H3. Oftalmoskop laserový 

1015 O.2.1.3.H2. Oftalmoskop nepřímý 

1016 O.2.1.3.H3. Oftalmoskop nepřímý 

1017 O.2.1.4.H1. Oftalmoskop přímý  

1018 O.2.1.4.H2. Oftalmoskop přímý  

1019 O.2.1.4.H3. Oftalmoskop přímý  

1020 O.2.2.H1. Lampa fotoštěrbinová  

1021 O.2.2.H2. Lampa fotoštěrbinová  

1022 O.2.2.H3. Lampa fotoštěrbinová  

1023 O.2.3.H2. Anomaloskop 

1024 O.2.4. Adaptometr  

1025 O.2.5.H2. Kryojednotka pro oční chirurgii 

1026 O.2.6.H1. Fundus kamera 

1027 O.2.6.H2. Fundus kamera 

1028 O.2.6.H3. Fundus kamera 

1029 O.2.7.H2. Synophtofor 

1030 O.2.8.H1. Exoftalmometr 

1031 O.2.9. Tonometr 

1032 O.2.9.1.H1. Tonometr impresní 

1033 O.2.9.2.H1. Tonometr aplanační 

1034 O.2.9.2.H2. Tonometr aplanační 

1035 O.2.9.2.H3. Tonometr aplanační 

1036 O.2.9.3.H2. Tonometr bezkontaktní 

1037 O.2.9.3.H3. Tonometr bezkontaktní 

1038 O.2.10.H2. Perimetr statický 

1039 O.2.10.H3. Perimetr statický 

1040 O.2.11.H1. Perimetr kinetický 

1041 O.2.13. Zařízení pro vyjímání cizího tělesa 

1042 O.2.14. Lasery oční 

1043 O.2.14.1.H2. Lasery oční 

1044 O.2.14.1.H3. Lasery oční 

1045 O.2.14.2. Laser oční argonový  

1046 O.2.14.3. Laser oční YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) 

1047 O.2.14.4.   Laser oční polovodičový diodový 

1048 O.2.14.5. Laser oční barvivový 

1049 O.2.14.6. Laser oční excimerový 

1050 O.2.14.7. Laser oční kryptonový 

1051 O.2.14.8. Laser oční argonový/kryptonový 

1052 O.2.15.H1. Vitrektom 

1053 O.2.15.H2. Vitrektom 

1054 O.2.15.H3. Vitrektom 

1055 O.2.16.H1. Souprava pro vitrektomii  

1056 O.2.17.H1. Keratometr  

1057 O.2.17.H2. Keratometr  
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1058 O.2.18.H3. Fakoemulsifikátor 

1059 O.2.19.H1. Fokometr 

1060 O.2.19.H2. Fokometr 

1061 O.2.19.H3. Fokometr 

1062 O.2.20. Oftalmometr  

1063 O.2.21.H2. Refraktometr 

1064 O.2.21.H3. Refraktometr 

1065 O.2.22.H2. Zařízení pro optickou koherenční tomografii 

1066 O.2.22.H3. Zařízení pro optickou koherenční tomografii 

1067 O.2.23. Eutyskop  

1068 O.2.24. Oftalmologická irigační/aspirační pumpa 

1069 O.2.25.H1. Optotypy  

1070 O.2.25.H2. Optotypy  

1071 O.2.25.H3. Optotypy  

1072 O.2.26.H1. Foropter  

1073 O.2.26.H2. Foropter  

1074 O.2.27.H3. Polarimetr  

1075 O.2.28.H1. Ultrasonograf  

1076 O.2.28.H2. Ultrasonograf  

1077 O.2.28.H3. Ultrasonograf  

1078 O.2.29.H1. Pachymetr 

1079 O.2.29.H2. Pachymetr 

1080 O.2.31.H1. Pachymetr bezkontaktní  

1081 O.2.31.H3. Pachymetr bezkontaktní  

1082 O.3.  Onkologie 

1083 O.3.1.  Přístroj pro hypertermii  

1084 O.4.  Otorhinolaryngologie  

1085 O.4.1.H3. Stabilometrie posturografická 

1086 O.4.2.H2. Analyzátor otodynamický 

1087 O.4.3.H1.   Elektrogustometr 

1088 O.4.4.H2. Elektrostimulátor pro parotidektomii 

1089 O.4.5.H1. Diafanoskop 

1090 O.4.6.H2.  Elektrostimulátor nervu 

1091 O.4.6.H3. Elektrostimulátor nervu 

1092 O.4.7.H1. Rhinomanometr 

1093 O.4.7.H2. Rhinomanometr 

1094 O.4.8.H2. Audiometr 

1095 O.4.9.H1.   Audiometr impedanční 

1096 O.4.10.H1. Mikroskop vyšetřovací pro otorinolaryngologii 

1097 O.4.10.H3. Mikroskop vyšetřovací pro otorinolaryngologii 

1098 O.4.11.H1. Olfaktometr  

1099 O.4.12.H2. Videostroboskopie  

1100 O.4.12.H3. Videostroboskopie  

1101 O.5.   Foniatrie 

1102 O.5.1. Hlukoměr 
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1103 O.5.2. Piano – pro foniatrickou terapii 

1104 O.5.3. Můstek tenzometrický 

1105 O.5.4. Systém pro měření evokovaných potenciálů 

1106 O.5.5. Zařízení pro Free-field test 

1107 O.5.6. Tympanometr  

1108 O.5.7. Systém pro měření/nastavování sluchadel  

1109 O.6. Dermatovenerologie 

1110 O.6.3. Lasery dermatologické 

1111 O.6.3.1.H1. Laser dermatologický barvivový pulzní  

1112 O.6.3.2.H1. Laser dermatologický Alexandritový 

1113 O.6.3.3.H2. Laser dermatologický Excimerový 

1114 O.6.3.4. Laser dermatologický s parami mědi 

1115 O.6.3.5. Laser dermatologický Rubínový 

1116 O.6.3.6.H1. Laser dermatologický Nd:YAG (neodymium-doped yttrium 
aluminium garnet) 

1117 O.6.4.H1. Fotopletysmograf 

1118 O.6.5.H1. Mikroskop zástinový 

1119 O.6.6. Mikroskop konfokální 

1120 O.7. Gynekologie 

1121 O.7.1. Přístroj kymoinsuflační pro testování průchodnosti tub 

1122 O.7.2.H1. Aparát Schultzeho pro tubulární chirurgii 

1123 O.7.3. Proplachovací pumpa pro intrauterinní operace  

1124 O.7.4.  Přístroj pertubační pro rekonstrukci tuby  

1125 O.7.5.H2. Kryokontejner + kryokonzervační přístroj 

1126 O.7.6.H1. Komůrka kultivační 

1127 O.7.7.H2. Laser CO2 gynekologický 

1128 O.8.   Psychiatrie 

1129 O.8.1.H2. Přístroj elektrokonvulzivní 

1130 O.8.1.H3. Přístroj elektrokonvulzivní 

1131 O.9. Urologie 

1132 O.9.1.H1.     Průtokoměr - uroflowmetr 

1133 O.9.2.H2.    Systém urodynamický 

1134 O.9.3. Pistole bioptická 

1135 O.10.  Stomatologie 

1136 O.10.1. Laser zubní 

1137 O.10.1.4. Laser zubní diodový  

1138 O.10.2. Násadec na vrtačku (kontaktní, bezkontaktní, endodontický ,aj.) 

1139 O.12.  Transfuzní služba 

1140 O.12.1.H3. Aferetický systém 

1141 O.12.2.H1. Inkubátor pro sloupcovou aglutinaci  

1142 O.13. Ostatní vyšetřovací přístroje 

1143 O.13.1.H2. Interferometr 

1144 O.13.2. Falometr (penilní pletysmograf) 

1145 O.13.3.H1. Měřič vodíku ve vydechovaném vzduchu 

1146 O.13.4.H1. Monitor pH Holterovský 
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1147 O.13.4.H2. Monitor pH Holterovský 

1148 O.13.5.H1. Měřič frakce vydechovaného oxidu dusného (FENO)  

1149 P. Pomocné 

1150 P.1.  Výpočetní technika  

1151 P.1.1.H1. Základní sestava PC + monitor + tiskárna 

1152 P.1.2.H1. Skener 

1153 P.1.3.H1. Kopírka 

1154 P.1.3.H2. Kopírka 

1155 P.1.4.H1. Tiskárna 

1156 P.1.5.H1. Projektor  

1157 P.1.5.H2. Projektor  

1158 P.1.6.H1. Software 

1159 P.1.6.H2. Software 

1160 P.1.6.H3. Software 

1161 P.2. Všeobecné 

1162 P.2.1. Váhy 

1163 P.2.1.1.H1. Váhy - Osobní 

1164 P.2.2.H1. Lehátko hydraulické 

1165 P.2.2.H2. Lehátko hydraulické 

 


